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BALARILANG TAGALOG
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Balarilang- Tagalog
SINIM.AT NI

MAMERTO PAGLINAWAN

Kaiulong sa *^l\iliba^ ai sa ildnii pahayapiu.:

litdw si Maynila.

UNANG PAGKALIMBAG

MAYNILA.--S. V

Limbag^ang Magitmg' ni Hoiiorio Lope^. Baang Asloague, blgf. 3

1910

^^



Aring tunay ng Ktimatha.—Pag-uusigin ang

magpalimbag ng wala siydng pahintulot, at

ipalalagay na nakaw ang aklat na walang

tandang Hhim ng nagpalimbag.

Ang akldt na ito'y ipinagbibili sa madlang Aklatan

-a Maynil'i. Nagbibili rin ng tingi at pakyawan sa

bahay ng Kumatha, Santamesa, blg. 467, (looban 3)

Sampalok, Maynili, K. P,
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SA KATAGALUGAN

Ikaw, masayang bayan ng mga Taga-Ii.og, magaii-

dang lahi ng mga Bayani, bayan at lahing sinilangan

ng mga dakil^ng Lakang-Dula at Balagtas, ng ma-

gigiting na Rizal at Bonifacio, bayan at lahing may

isang wikkng sarili at katutubo, matamis at maya-

man, wikang pinakamamahal at sinasaHta ng angaw-

angaw na pilipino 6 ng isang kihing may sariling puri,

dangdl at kabihasndn, ng wik^ng pinapangarap ko't

indasahan na, siyang magiging Wika ng Sangkapiupi-

NUHAN sa maligayang afaw ng Bnkas; ikaw nga, bayau

ng mga Taga-Ilog at lahi ng mga Bayani, ang siyang

tanging pinaghahandugan nitong munti at abang aklat

na ito, nang paghahandeSg na iiiagiHw sa dibdib, ma-

lugod sa puso at taos sa kahilwa.

Mamerto Paglinawan

Sanipalok, MayniKi, Disiembre, 1910.
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Sapul iiang luniunsad sina Magallanes sa niga kawi-

liwiling baybayin ng lupaing vSebu, 6 dili kaya'y

nang ituntong ang kanydug mga paa sa Kapuluang

l^ilipinas na sa kanyang kariktan ay nagkapalad tu-

l')y tawaging Mulya m:^ Silangin, sapul nang kanyang

uidtukkis ang lupc\ing ttu, na niay sariling kabiliasnan,

uiay sariling paniaanaliaki, ' may sariling pananampa-

lataya, wika, ugali, tugtugin, pananamit, atbp., at

lianggang sa mga sandaling ito na, ang bayang Ame~
rika, ang bayang mdbituwin at masalapi ay siyang

naglidhawak ng ating buliay at kapalaran, ng ating

kalulwa at pag-iisip, ng ating ginhawa at kalayaan,

dito sa mga dakik'mg sandaling ito na nagsusumikap

layo ng buong lakas at kumikilos ng buong sigla sa

ikapagtatamo at ikapagwdwagi ng ating Banal na
Lav(.)N, hanggd ngayon, mduulit ko, ay waldng nag-

akala 6 nangahds yumari (ipagpatawad sa. akin ang

])agtdtapatj ng isdng wagds' na Balarilang Tagalog

upang mapagbatayan sa tumpdk na i^agsasalitd at

matuwdd na pagsulat sa mayamang wika ni Balagtds.

Lumilipas ang mga sandali, dumdradn ang mga araw,

rnga araw^ at sandaling hindi na magbdballk na, wala

iayong madanag ag sa kasaysayan ng ating wika liban

m maldlabo madidilini na talata. Ilindi ko itinatakuwil



ang kasalukityang pagsulong ng wikang sarili, hindt

ko pinawawalang kabuluhan ang niasiglang pagsusu-

niikap ng ating mga manunulat at mananagalog sa

pagpapadingdl at pagpapalaganap ng ating kalulwa,.

bagkiis pinakapupuri ko at pakapupurihin ang kani-

king mga pagpapagal at pagpapakapuyat. Nguni't gu-

nttain nating sumaridali, ng isang paggugunitang mataos

at malalim kung paano ang ngayo'y nangyayari sa

ating wika. Narito na tayo sa kapanahunan ng Siglo XX
at hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa tayong

mga sariling akkit na sukat pagkakilankin ng ating

mayauiaag salita at matuwid na pagsulat. iKahi't

manawaring sa hindharap ay mag-ibayo tayo ng sigla

at huwag ttimugot kaikm mau hanggang hindi ma-
patanipok sa dakilang hikhikan ang wika ni kakang-

Dula!

ksa sa luahaliakigaug suliranin na ngayo'y karapat-

dapat pag likukm ng ating pagkiikuro ay ang nauukol

sa siiliranin ng wika. Itong siiUranin ng wika ay

niakal)uhi!iiin at dakila, pagka't siyang diwa 6 ka-

kdlwa ug r>ayan. Hindi kaihi sa atin na, ang may
hawak ngayon ng Pamahalaan sa Pihpinas ay ang

bayan ni W'ashington, at hindi rin nahlingid na, ang

kau) ang sinasaUta'y ang wika ni Shakspeare. Ang wi-

kang ginagamit 6 pinag- aarakm sa PiUpinas gaya rin na-

man ng ibang bayang mahihina ay ang wika ng suniasa-

kop at hin(H ng sinasakop, gayeSng ang matuwld sana at

siyring dapat sundin ay garaitin at pagaralan ang

wika ng sinasakop at hindi ng sumasakop. Dahikin

dii(v kiuig kaya ang wikang ingk's ay siyang sa

i:gayiV\ itinuturo sa mga^ paaralang bayan, sa mga



batang siyang sa kinabukasa'y niangagsisilaUiki, at sanli?

sa ganitong pagtututo at pagpapakiganap ay pinag-

kilaanan na tuloy ng isang napakakiking gugol. Alin

mang Painahalaan ay may sariling kikas sa kanyang

mga akala, at dahilan dito kung kaya ang pigliga-

nap sa isipang piUpino ng niturang saUta ay liin b

ni dapat tawaran.

Ang ganitong mga pangyayari, mga pangyayariug

para sa ati'y mahakiga, ay siyaag lagi nang pumupukaw
sa matahiniik na pagpapdhingakiy ng aking gunlta,

siyang tuwi na'y lamiUkha sa aking gtHiigimi n^ mga
panakaki at mga paraang ikabul)uh ly, ikadi lilag at

ikalakiganap ngayon at kaikra min ng nrilamis at

mayamang wika ni Risal. Ito ang sa aki'y n ig-

udyok, ito ang nagpasulik sa mal imig u i tubig ng

akiag puso at iyan ang punmkaw sa m i|) lyapa i.?,

pagkakagulaylay ng aking p ig iisij), at dahilan (hl(''y

siva ang aking kakisag sa pakiki[)agtunggah, siya ii:\'z

aking bahiti Si p ingiiiigahas ko ng pagyari mtoai!

Balarilang Tagauo ; na d ipit ])annnditi si pag ur-

lat at pagsasalita ng sarihng wika.

Ilindi lanring an:; juatuhng pai;ligan;q) ng wikang

ingles ang naghun^od sa aldn sa ])'igyaM ng akial

na ito. ".J\IayiC);ni |)a : ang ]);igkaka il) h')Ang ayos ng

panunukit na ngayo'y ginagawa ng a.ii:r^ mga lai-

nunukit at nrinan. ig dng, ])igkakail)ail) ui^; air^ i at

isa'y nagkakala1)iglabag at ang l)iwa t isii'y mav

kanikaniyang tuntnning sinii^unod sa sarili ni siying

sanhi ng miUiriit na kamirrin, ngimi t karaiiiing

hindi maipalagay na ganito dihil sa kasalat/m ng

mga patakaning dapat taluntunin. Sa p^aguurrsa ko



iigAiig iiiiparani ati;^ gaiutong niga ulap na nakaUi-

tabing sa nianingning na liwanag ng ating panunu-

lat, ay pinaginutan ko ngang sulatin ang aklat na

ito na siyang nmgiging ilaw at tungkod sa pagtahak

sa landising uiadilin at inilulis ng ating pagsulat.

Sa gandng pagkukuro ko, ang isang malaking bala-

kid na nakapipinsala sa pagkasulong at paglaganap

ng ating wika ay ang kasakitan ng iidng Balarila

6 Ghanuitikang sukat alituntunin ng niga nangagsi-

sisulat.

Ang pagkakasalungatan sa [^agsukat ay nababatay

sa pagkakal)uk6dbuk6d ng niga nianunukit at ma-
nanagalog. Sa kasalukuyan, ang niga ito'y na-

bdl)ahagi sa ekilawang makiking pangkat: isa'y ang

iitiatawag na nuikaluina at pinaniainagatang niakahago

ang ikakiwd. Ang niga makalunia'y sunuisunod sa

mga tuntuning lunid 6 dati ng pagsulat na siydng

si gandng pagkukuro niki ay tunipd';; at ang niga

nnkabago'y sumusnn(')d namda sa mga pdtakardng

l)agong likhd ng pag lisip 6 bagong parada ng pag

sukit ng ating wikd. Ang pagtutunggalidng ito ay

lubhdng mahigpit: isdl isd'y niay sariHng ayos 6

paradng pinandnan^ndn sa pagyari ng gay6ng hugis

6 anyo at sa pagsunod sa gayo^t ganitong pa^sulat.

Ako. paHbhasa'y ndnudat sa mga huh'ng kapanahu-

nang ito, maibigin sa niga bagong hkhain ng pag-

iisi[) at sapagkd't indakala kong tumpdk ang mga
inntuning siniKunod ng mga makabago, kayd't ang

nnpita kong suiuh'n ay aag mga kaparaandng ndtuk-

in> at simisunod ngayon ng ating maranung nianu-

euldt at mdnanagalog sa Hkod ng isdng mataos at
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niahabang pagstistiri na aking giaawa iikol sa bagay

na ito.

Isa pa rin sa lalong niakAkabiiluhang bagay na sa

aki'y umakit na sulatin nga ang aklal na ito ay

ang pagdami ng niga pariayagan, ang pagelagsa ng

niga nobela at ang pagsisimula sa paglabas ng niga

aklat na nduukol sa karunungan na, paraparang na-

susulat sa Wikang Tagalog. Ang laliat ng ito ay

naglalarawan ng maniningas na sulo upang tumanghiw
-^it niagbigeiy liwanag sa mga gunitang dahop, sa mga
gunitang hindi nakdnia^id ng nianingning na Hwanag
ng karunungan daliil sa kaka])nsan ng pising sukat

makaibot sa rnatayog na luklukan ng pag aaral.

Nguni't kindkailangan nanian na, >ing mga pahaya-

gang iyan, mga nobeUi at mga aklat kanituingan ay

magkaisa sa matwid na landasin ng pagsulat, at

upang magandp ito'y kailangang mdsaiig sa raga

tuntuuing ndilagda , sa Balarila 6 (/iramdtika updng

ang pagbabalita, pag asalaysdy 6 pagpapdliwanag ay

mdpawasto 6 mdpatumpdk.

vSumandaling pagl^alikda sa aling mga gunita, yaong

tumutukoy sa md'ialaid at mdd ikilang siiliranin ng

isang wika. Sa /:/ Filihusleris}uo ni Rizal, itong ban-

tog na akldt sa Kuropa ma't Anu'rika ay nagsadd

ng isdng mahalaga at dakildng aral, na : an(; wika

AY SIYANG PAG-IISIP 6 KALULUWA NG BAYAN. Dlto'y

mapipiga natin ang isdng masagana at makal)ululiang

katas, isang masar-dp at malinamnam na lasa na dapat

sundin, pagyamanin at ipagtanggol. Tunitukoy ko

ang Wikang Tagalog, ang wikang mahal sa ating

mga puso, hiyds ng ating lahi, sagisag ng ating
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ugali at larawan ng aling kabihasnan, na, sang ayon

sa pantas na aral ng ating Bayani ng Kalayaan ay

kinakailangang mahalin, pagyamanin at ipagtanggol sa

mga nangag-aakalang uminis ng kanyang hininga, sa

mga nangagnana^ang sumugpo ng kanyang kasiglahan

at sa mga nangagnanais na pumatay sa kanyang da-

kilang diwa at sa kauyang maningning na uri.

Atin ngang mahalin, pagyamanin at ipagtanggol

ang katutubong wik-i na ginamit nina Lakang-Dula,

Pikipil, Baiagtas, Rizal, Mabmi, Plaridel, atbp. at ng

wikang ngay(3'y ginagamit ng buong Katagalugan ma-

ging sa pag-il)ig, sa pananampalataya, sa pagawit,

sa pakikipanayam, sa pagpupulong sa pakikipaglaro,

s:.i ])agtulog, sa pagliliwaliw, at sa laheit na ng mga
kik^s nj> katawan, gakiw ng bisig, mithi ng puso,

pangarap ng diwa. adhika ng damdamin, udyok ng

kalooban, ti!)6k ng dibdil), likisa ng pagii4p at iba*t

ii)a |)a, sukdang ang magiHw na pagmamahal at ma-

siglaiig i^agtatanggol na ito ay pagkaramayan ng ma-

raniing paghiliira[), pdgkagugukui ug atirig mga bisig

at pagkaiiandugaii ng atiug niga buliay, luiwag kimang

makapanaig aog mga naugag aakalaiig umiuis 6 pu-

malay sa kaluluwa at buhay ng isang wikang ginaga-

mit rig angawangaw na tao at ng isaug lahing may
sariling dangal at may sariiing kabihasnan.

Ikiyaang ang isang wika ng bayan ay mapasailahm

ng isang kapuwa wika, l)ayaang ang wikang yao'y

malansag at magkadurogdurog, itakwil sa gunita't

alaala, ay katumbas ng pag|>apabaya na yurakan

ang kanyang watawat, na sakmalin ang kanyang bu-

hay, na durugin ang kanyang kaluluwa, na lansagin



ang kany^ng lahi. Wala uang katotohanang gaya nito,

palibhasa ang wik^ ay anirio ng ugaii iig isang ba-

yan, larawan ng kanyang niga kilos at hiHg, sagisag

ng kanyang angkan, banaag ng kanyang kal)ihasnan

at bakeis ng isang niataeSs na pagMbig at pagmania-

hal sa bayang kinagisnan.^ Sino niang nagniamahal

sa isang wika ay nagmamahal din sa katwang b lyan

at sa kanyang lahi. Sino mang tumtakuwil sa wikang

sarili ay tumataknwil din sa bayang kindgisnua at

sa lahing nagbibigay ng kanyang dang/ii at kabiilia-

yan.

Ilang pagkukurong mahahalaga ang akin namang
tutukuyin ngayon ukol sa mga wika sa Pdipinas at

ang kahalagahang tagkiy ng Wikang Tagalog. TatkMig

wika lamang ang pinakamalaganap sa kasalukuyan:

isa'y ang bisaya, na sinasalita sa dakong Timog u^

Kapuluan, tagalog ang ikakiwa na sinasaHta sa gitna

at ibaba ng Lusong at ilokano ang ikatlo na sinasa-

lita naman sa dakong Hilaga ng Pilipinas. Kung
isasaHg sa dami ng mga taong gumagamit, ang vvi-

kang bisaya*y siyang pangulo sa lahat, sang ayon sa

tahiag nabasa ko. Nguni, kung uuriin sa kagandahan

tig isa't isa, sa katamisan, sa kayamanan, sa kara-

raihan ng mga pahayagan, sa kas.iganaan ng mga
aklat at mga dula, ang Wikang Tagalog ay siyaag

pangulo at siyang may mataas na uri sa laluit, lalong

lalo na kung isasagunita ang masisigking kilos sa luiling

kapanahunang ito na walang tigil ng pagpapalimbag

ng mga aklat, ng pagpapalabas ng n;ga pahayagan

at ng pagpdpatanghal ng mga duhi. Alinsunod sa

inga pangyayaring ito, ay labis ang aking pag-asa na.



ang araw ay ddrating na matutupad ang aking pa-

tigarap na, ang wika sa luiharapin ng Kapilipi-

nuhan ay ang wika ng inga Taga Ilog ang wikc\ng.

niatainis ng niga Lakang-Dula, ng mga Balagtas, ng

mga Risal, ng mga Mabini, atbp.

Babanggitin ko rito ang mga akUit na aking pi-

nagsaligan sa pagnanasa kong makayari ng isang Gra-

matikang buo at wagas na wagas na tagalog. Sinang-

gunian ko ang Dieeionario ni San Luear, pinig aralan

ko ang mga (inimdtiea Hispano Tagala nind Fr. Min-

guella at Canipomanes, sinuri ko ang mahdhakigdng

lathaUi ni Riz:d ukol sa bagong pagsulat ng tagak)g

na ndpakithala sa La Solidaridad, nilitis ko ang rna-

kdkabuluhdng lathala ni G. Eusebio Daluz, inisdisa

ko ang mahdhalagd ring lathala ng katotong Solronio

G. Cakler(>n, at mataos kong sinuri at pinag aralan

ang ibd't ibdug pagkukuro at sarisaring palagdy ng

mga litdw na mdnurmldt at mdnanagalog, gayon ang

mga akldt sa sariling wika na akda ng ating magi-

giting na kababayan. Bawa't salita, bawa't palagdy

at bawa't tuntuning sinipi ko 6 hinald>v kaya sa mga
naturang akldt at lathald ay malabis kong pinasdsa-

lamatan sa bawa't isd at sa lahdt.

Ngayo'y magsdsalaysdy ako ng ildng haldw na pag-

kukuro ukol sa akkit na ito. Itong BALARiLANt; Ta-

«;alog ay may apat na pangulong bahagi: Pagbigkds

(6 Prosodia) ; PagkUala (6 Analogia) Paglalakip (6

Sintaxis) at Pagsulai (6 ()rtografia). Hindi ko na

lisdisahin ang bawa't bahagi updng ipaliwanag ang

kahalagahdn ng isd't isa, sapagka/t it6*y hindi na-

tutungkol sa akin kundi sa mga bdbasa at mag-aaraL
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Tanging bdbangitin ko rito ay aiig nauukol sa pa,u

kakasalaysay. Pinagpuniilitan ko, hangga't niaaai i .,

na ang bawa't tuntunin ay niaihanay na mah'wanai;

ang mga salita'y niaging wagas na tagalog at inil-

lagyan m^ niabababaw at niahahaliigang hahinbawa

na angkop na angV.6p sa niga panuto (6 reghi) upang

mawatasang niaigi ng 1jaba<a at niadaling matutuhaii

ng bayan.

Pagkatapos mailahad ang inga aba kong pagkukuro.

pagkatapos inaisuht ang mga tibok ng aking sarihng

damdamin ay wakt akong niisasal>i at maipagtatap it

kimdi akd'y lao, Sinabi ko ang ganito, upang ipa

kilala na ang tao'y nagkakaniali, at sapagka't ako'y

ganito ay hindi nialayong magkamali rin sa aking

mga ginawa, Inaasahan ko, ngayon p^i, na ak(Vy

!i?igkaro6n ng mga mali sa pagyari ng aklat na ito.

gaya rin naman ng pag-asang mabubulid sa hukay
ang isang taong lumalak'ad sa po6k na ganito sa

mga gabing kadiliman. Dahil sa paniniwalang ito

ay malug6d kong tinatawagaii ang mga manunulal

at mananagal6g at ang madlang mahiligin sa sariling

wika na mangyaring pansinin ang aking mga kama-
lian na kanilang mapupuna sa. aklat na ito. Sinn

inang puniansin ng aking mga mali, sino man ang

magpalagay 6 magmungkaki kaya na ang gayo't ga-

nitong tuntunin ay hiiuH tumpak, sino man ang

*inagdagdag ng ano mang palagay 6 ano mang pag-

liahakel, kailan ma*t ang iiiga ito'y nauukol sa ika-

wawasto ng mga tuntunin at ikasusulong ng ating

wika ay malabis kong pasasakimatan, ng isang {)a-

sasalamat na laos sa puso. Sa ganitong kaparaana/\
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tianiniwala akong lilinis 6 huliusay ang mga pata-

karang sinusunod sa ating pagsasalita at pagsulat, at

sa haharapi'y magkakaroon tayo ng isang wagas, bu6

at tumpak na Balarilang Tagalog na siyang haligi

ng ating pagsulat at ng ating wik^.

Sa wakas ay tanggapin ninyo, mga kababayang

mahihiUgin sa Wikang Tagalog, ang isang munting

aklat na ito na niUkha ng pahat kong isip at ng

nmnti kong lakas sa Ukod ng masiglang pag=;usumi"

kap, ng masaganing pagal at maraming pagtitiyaga

sa sariUng katawan, udyok lamang na raagkaroon tayo

iig isang aklat na mapagbabatayan sa ating pagsa-

saUta at sa ating pagsukit Ang puso ko'y maluUmod
sa katuwaan kung ang pagkakalabas ng aklat na ito

ay makatukmg sa pagpapadilag at pagpapalaganap

ng ating wika. Ang damdamin ko'y mabubusog

sa galdk kung ang akkit na ito'y pag-aralan matin,

iipang maipakilala minsan pa ang ating ivagas na

pag-ibig at magiliw na pagmamahal sa sariUng ari,

sa sariUng diw^a at sa sariUng kaluUiwa ng ating ini-

ibig na bayan. At kahuUhuUha^y isang mataos na

dalangin, dalanging nagbuhat sa puso, na, maano
tiaw^ng sa hinahanip ay maging wik^ ng Sangka-

piUpinuhan ang wikang matamis ng mga Taga-Ilog,

ing wikang mayaman ng mga Lakang-Dula, ng mga
Bakigtas, ng mga Risal, ng mga Mabini, at ibd pa!

Mamerto Paglinawan*



Balarilang', \fagalog".

Suruila.
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GuRo.
<i
Ano ang tinatawag* na wika 6 salitai

Nag-aaral. Tinatawag na loikei 6 saliia, ang kabu-

ilan ng mga pangtaigusap at ang mga paraan ng pagsa-

salita sa b iwi't bayaa 6 ban^a.

G. Kuiig gay6n, <ian6 ang tinatawag na Wikang Ta-

^aiog? :

U. Tindtawag na Wikang Tagalog (i) ang wikang

•ginagamk ng Katagalugan 6 kaya'y ng mga tdong tubo

<a gitna at ibaba ng Lusot^ (2).

(1) Kindi ko pa maitiiwag sa inatamis at inayauiang wika natin

^ng pamagat na WIKANG PILIPIN^O na siya ko sanang nais,

mpagka't kung tunay mang ang wikang ito ni Balagms ay siyang

kinagigiliwan ng maramiag pilipino, malaganap at may mataas

na uri kay sa ib^, ay tuiiay rin naman'i: hangs?a ngayon ay lul>

hang maraml |>a rin ang di guraagamit sa kanya, iMlon'^ lak) na

ng mga ta.^a Bis^ya, Iloko, Mindanaw^ Kapangpangnn, Pan2:ga8i-

nan, at iba pa. Atsaka nanatin langkop ang naturamr p unaj^ It, sa-

kaling angpinapanukalang paglalakiplakip n| ibii't ibaai: wikana

ngayo'y ginagamit sa Pilipinas ay raaganap sa ibdngeraw,

(2) Ang mga bayang nagsasalltang wagas na Wikang Tagalogi^y

Bagong Esiha, Bulakln, Risal, Bataan, Maynila, Kahit?, La-

guna, Tayabas», Batangan at Mindoro. May manliklnllgilaii din«:

nangtmgusap sa bayiing Satobales* Tarkik, at iba pmg kanugnd^*

nit6ng Luson:;,
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G. ,iAn6 ang Balarila (6 Graiiidtiea) ng isang wika?

N. Balarila (6 Grainatiea) ng isang wikc\ ay ang ka-

tipunan ng mga panuto (6 arte) hinggil sa mahusay ni-

yang pagsasalita at ng tumpak na pagsulat.

G. Kung gayon, ^iano ang Balarilang Tagalog}

N. Balarilang Tagalog ayang tumpak na pagsasalita^

at tugmang pagsulat sa wik5.ng tagalog.

G. (jvSa ilan nababahagi ang Balarila?

N. Sa apat: Pagkilala (6 Analogia), Paglalakip {&

Sintaxis), Pagbigkds (6 Prosodia) at Pagsiilat (6 Orto-

gratia.)

G. ^An6 ang tinatawag na Pagkilala (6 Analogia) ?

N. Ang panig ng Balarila na nagtuturo at nagpapa-

kikila ng kahakigahan at tun^gkulin ng mga pangu-

ngusap,

G. ([Ano ang Paglalakip (6 Sintaxis)?

N. Ang bahagi ng Balarila na nagtuturo ng mga ka~

paraanan ukol sa pagbubuo 6 paglalakiplakip ng mga
salita.

G. ^Ano naman ang Pagbigkds (6 Prosodia)?

N, Ang panig ng Balarila na nagtuturo ng mga pa-

raan hinggil sa tuwid na pagbigkas.

G. ih.t ang Pagsulat (6 Ortografia) ?

N, Ang bahagi ng Balarila na nagtuturo ng angkop

na paggamit sa mga titik at iba pang mga tanda na ga-

mit sa pagsulat.



UNANG BAHAGI

Pagbigkas o Prosodia ^'^
^

1 KABANATA

Ang: Pagbigkas at asg: kaniyang: saklaw

Gur6. Anoangkatuturan ng Pagbigkds (6Prosodia)?

Nag aaral. ^ Ang Pagbigkas ay isang bahagi ng Ba«

laril^ na nagtatatag ng mga panuto sa ikatutuwid nf

pagbibigkas (6 pronuneiaeion) at pigdidiin (6 aeentua-

eion) ng mga titik (6 letra) panti<j (6 silaba), pangungu*,

sap at kaisipan.

G. ^An6 ang tinatawag na (inig (6 voz)?

N. Tinatawag na tinig ang tun6g na nililikhA ng ha-

tiging itinapon ng bag^ pagkalabas sa gulunggulungan.

G. ^Ano ang^pinamamagatang titik?

N. Ang munttng bahagi ng tinig pag biaigkas ang

isdng tunog na maikli at malinaw.

(1) Mindrapat koii^ innA ang baha.!?in;i; ito ng Balarila, sa-

pagka't» iubhang kailangang mabatid nmna natin ang nauukol st*.

Abakad^, bago tayo tumung}sa pagkilala ng haLaga at tungkulinr

ng mga pangungusap^ sa p iglalakiplakip nitiS, at pagkatapos ang:

n^hihinggil naman sa tumpak na pagsulat. .
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II KABANATA

Abakadang^ tagralog: (J)

GuRo. ^;Au:S ati^ tiriUawag tii abakadin^ tagalog?

Nag AARAL. TiMaUiwag na abakading tagalog ang

kabiiuan ng m|a titik na ginagamit sa sariling wika.

O, (illing titik niayro5n ang aling abakada?

N. Miy dalawangpu lammg lahiit, at itong mga su-

rausun6d:

a, b, k, d, e, g, g, h, i, 1,

m, n, o, p, r, s, t, u, w, y.

G. ^'Paano kung bigkasin ang bawa't isa?

N. Ang pagbigkas ng bawi't isd ay ganito:

a, ba, ka, da, e, ga, nga, ha, i, la,

raa, na, o, pa, ra, sa, ta, u, wa, ya.

G. Ang mga titik, ^sa ano nababahagi?

N. Nabeibahagi ang mga titik sa tinatawag na Ungig

{6 Toeal) at pangtinig (6 eonsonante).

G. ^Ano ang tinatawag na iingig (6 vocal)?

N. Tinatawag na tingig (6 vocal) ang titik na maa-

aring bigkasin sa kaniyang sarili kimang at bumubuii ng

isang pantig (6 silaba).

G. ^May ilan ang tingig sa tagalog?

N. Lima: a, e, i, o, ii.

(1) Pinamagatang alKikenla sa ttigalog ang tinatawag na a{/«*

leto 6 abeeedark) sa kastila, s:mg ayoii sa kapasiyahan ng ^'Sama-

han lig niga Mananagal(>g/' .sat^agka't ang pinanggalingan at

pinagbatayan ng tiniirang s ilita ay ang apat na piingundng titik

sa tagalog na a, h, k, <f, na kung bibigkasin ay a, ha, ka, dd.
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C. ^Ano nanian ang tinatawag na ^<n/t://///g?

N, Tinatawag namang pangtinig ang titik na di

maibibigkas sa kanyang sarili, at ito'y nangangaikingan

ng tulong ng isang tingig (6 vocak)

G. ^;May ikin naman ang pangiinig sa aling wika?

N. Labinglima: b, k, d, g, g, //, /, ?;/, h, /*>, r, s\ f, lu, y\

ril KABANATA

Pagbigkas ngf ^g^a tmgig: (o voc'al)

GuRO. t^Paano ang pag])igkas ng a sa wikang ta-

galog?

Nag-aaral. Ang pagbigkas ng a sa ating wika ay

kawangkingkawangki ng pagbigkas sa wikang kastik\,li-

ban lamang knng nagtatagldy ng mga kndlit na mariiii

(6 agudo) at banayad (6 grave), palibhasa ang tunog ng

mga kudlit na it(S'y Inbhang kail^a sa tunog ng kudlit

ng salitang kastik\.

G. <;Paano naman ang paglngkas sa e?

N. Ang pagi)igkas sa e ay katulad din ng sa kastila,

liban kung may tagkiy nakudlit p iris nang sinabi sa a,

N. Ang iy ^paano namdn ang pagbigkas.

N. Ang i, sa una at kakigitnaan ng pangungusap ay

wakirjg iniwan sa kastiku Kung nasa sa huling pantig (6

sil iba) ang tunog ay bumubui^as ng kaunli, at m ly !)a-

liagyang pagkakahawig sa mga salitang ingU'S na sorry^

earry, atbp., na ang tinurang tuneig ay isang ])agdu-

duduob ng e at i. (i)

(1) Sa mataiidaiig knsiik'tun iwdhi ay tatlotre: tii.igii: (u vo-

ea 1) lj!inaii.e: ang klDikilahi: i-a'y an^ ^/. iknkiwa'y :i)ig ^' / at

ikatlo'y ang <> ".
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Halimbawa ang salitang lalaki: ang i dilo ay di ga-

iiito binibigkas, kundt ie 6 ang pagduduob ng mga tu-

nog ng i at e.

G. ^;Paano ang pagbigkas vsa of

N. vSa gitna ng pangungusap ay paris din sa kastila

tignni't sa katapusan ang kanyang tunog ay nagiging

katumbas ng ou.

(t. At ang ti, ^*paano kung bigkasin?

N. Ang pag1)igkas sa ii ay katulad din ng sa kastil^

ka'kin ma't na sa gitnfi ng pangungusap.

(i. <iAng at it. ay magkawangis bagA?

N. Ilindi pu, sapagka't ang isa't isa ay may sariliiig

tu 'iog at may sariling kagamitdn,

Cj. Kung may sariling tunog ang bawa't isa, ^bakit

ang ay nagiging katurabds^ng oii sa katapusan ng pa-

ngungusap?

N. Ang b igay na iya'y isang pagduduob ng o at u^

pagbigkas 6 tun6g nakatutubo sa mga dilang tagalog na

siydng san!u ng ipinaghiliirap sa pagbigkas ng mga
europeo.

Halimbawa ang salitdng lUos: ang o dito ay di ganyan
dapat bigkasin paris bagd ng pagkakasulat kundi ang

paglalakip ngtun6g na o ai u ay siydng nararapatgawin.

(t. vSa ganitong pag-aalangaqing pagbigkas na nang-

yayari maging sa e at i at maging sa o at ti sa katapu-

san ng saltta, lay paano ang tumpak na pagsulat na da-

pat sundin?

N. Ang pag-ialangang pagsulat na ibinubunga ng

ganyang pagduduob, gaya ng lalaki 6 lalake^ utos 6 uius,

atbp., ay maliliwanagan sa bahagi ng Pagsulat (6 Or-

tograila,)
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]V KARANATA

Fag:bigkas ng: rag^a pang'tinig' (o eonsonante)

GURO. <: Anong tttriog niayroon ng mga pangtinig na

i), l, m, n, p, s, t at yf

Nag-aaral. Ang tun6g ng madlang titik na ito ay

kaparis din ng sa kastila, kailan ma't niay kasakasa-

:inang tingig (6 \ocal).

G. ^*An6 ang tunog ng k?

N. Ang tunog ng feaykatumbas ng ca, co, cu, at qua,

.ijue, qni, qiio, quii sa kastila, hal : euadro, eaballo, qne~

jubin, atbp., ay nagiging kuadro, kabayo, kerubin.

,, G. <:An6 ang kabutihang idinudulot ng k sa tagak)g?

N. Marami po : unang una ay nagiging madali ang

pag-aaral at pagtuturo, at ikakiwa'y siyang angkop na

-angk6p sa mga pangungusap natin.

G. <;Anong tunog mayrooii ang d?

N. Ang tunog ng (/ ay kawangis sa kastila kailan

nia't na sa una at huhhan ng sahta: ngu.ni't nagiging r

kaikin ma't pinagigitnaan ng niga tingig (6 vocal) at ang

sinusundan niya ay di katapusan ng pangungusap.

Halimbawa : ni\K\r,n', ;?? ARi/rig, kARAnulanian, niabnii

mto, niasaniA myan, atbp. Datapwa't kung sinu-

sundan ng pangtinig (6 eonsonante), 6 di kaya'y pina-

kasimuki ng saUta ay di na dapat baguhino paltan. Ila-

limbaw^ : buhaT Dito: suloiiG Diyan : duniito ka katoio,

li^iydn ay nidpapahaiuak ka. Dapat ding niabatid na rli

sa tuwituwi na'y dipat baguliin, hik: madali at df

marali; madilirn at di niariliin: niadilat at di i/ia-

S'ilai, atbp. At dapat ding matanto na, kapag ang

mga pangtinig (6 eonsonante) na iv at y ang siydng si^
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nusundan ay nararapat ding baguhin; hal; buhdY mu
siya: sumigaw nito, atbp. .... ..

G. Ang g ^paano namdn ang tunog?

N. Ang g^sa wikang tagalog ay niaiumanay kung

bigkasin, di gaya sa kastil^ng malakas. Nakakatumbas^

niya ang gua, gue, giii sa kastila, bagama't walang t/ sa-

gitnd: h'dh : ginto, gising, piging, iagi, atbp.

G. ^Ano naman ang tunog ng g.f

N. Ang tunog nit6 ay nagbubuhat sa ilong at tumu-"

tuloy sa lalamunan. Ang lalong magaling at angk6p na

pagbigkas ay anyong pahumal.

G. ^;An6 ang kahalagahang dapat idulot ng g sa

ating wika?
.

.

N, Ang g na katumbas ng ng ay napakamahaiaga^.

pagka't bukod sa siyang tanging'litik na makasusunod

sa ating mahirap at magandang pagbigkSs na, ang tu-

n6g nga'y sa ilong at lalamunan (nasal-gutural) at

siyang ikaiiba sa ibang wika, ay siya pang madali^

malinaw at tugmang tugma sa pahumal na, pagbi^kas

na lubhang mararni sa wikk natin (i)

G. ^P^^^^o kung bigkasin ang h?

N. Ang h sa tagalog ay may hangin*kung bigkasin,.

^(1) Aiig palagay ni G. Mariano S'onee sa aklut na (;ii'>U<>rii(0-

Tellm Riza]binggil sapag-aalis ng kr(];ii sa g atisukit iig ni/ na

walang kiieHit sa itaas, pag-aalis n;» !;;;<;'kak;i]ni]r.j^iin ng x>.-li^[>«i^v^

sa titik na g ay dinaramdam kong di sang--avunan gaya rin na-

manngdipagsang-ayon ng maraming nianunulat al nmtiauugalo^.

Ang nasabing ginoo ay nagbitiw ng niartirami at mahalialaganir

kat.Barang\piiiagbal;)atayan niyii, na ang isa'y iiasasaiig sa ilua't

ibang wilva at ang ikalawa'y ang leapansanan.ii; manf;yayari sa g

sakaling iriagpalimbdg sa ibang ki]>a ng niga liastiysayang taga-

log. Ako man sana ay talagangsang-ayon na rito, dajiga"t di ma-
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at ito'y hindi nawawangis sa h ng kastila : mana pa'y na-

lalapit ng bahagya sa / bagama't marahan dito; hal.

:

halik, hawig luha^ huho, at iba pa.

G. Ang r/^'paano kung bigkasin?

N. Ang pagbigkas sa r ay nuihimanay. Dapat ma-
tanto na ang titik na ito'y m ihirapmakita sa simiila ng;

salita, bagama*t may mangilinngildn din, paris ng ra-

hiiyo, rahii, atbp. vSa huli 6 katapusan ay lalo ng wakl,

bagama't noong dakong una ay palasdk na pakisak ang

paggamit,''at sa lugal niya'y d ang nahaliti. (i) ^a gitna

ng pangungusap ay mahmit ^gamitin kailan ma't napa-

pagitnaan ng dalawang tin«ig (6 vocak)

G. (lAno-.iiaman ang tunog ng:wf -

N. Ang le; ay isang bago at mahakigang titilv na na-

paragdag sa tagak)^. Lubhang nap'ibuti at napatumpak
ang maraming saUta dahikin sa kanya. ^Sadating bigkas

ainiii niyariiig kak)obaii ang pagtatapon sa titik na l)iigt6iJ,£C at

feitutubo na siyang pinakadiwang atiii:^ wika at siyangkataiigiaii

sa iba. Bukod sa rito, ang g ay siyang angkop na angkeSp sa i^ag--

bigkas at tunc% ng ating mga pangungusap. At kung ang titik

na iya'y ating x)apawiin at papaltaii ng iba, maralul ang mga
salita natin i|y niagiging garil kung bigkasin. At tangi pa rin

dito, yamang isinaad ni Risal nn: ''ang sulat tagalog ay dapat
' iii§gliigsulat ta..galog,",liarig ga,yori, upangmatupad ang dakilang,

-salitanglto^ng niagiting na bayani ay dapat gainitin natin ang"

g na siyang katutubo at siyang diwa ng wika ni Balagtas.

, (i) Noon ngang araw ay malimit gandtin ang r sa katapusan

ng pangungusap, atang madalas gunuimitnito'y ang mgu pari sa

kanilang pangangaral at sa kanilang mga kasulatan at dasdan,-

, ^paris sa iialimbawa ng eapatir, haeor^ b(hh\ atb., sa lugal na sa—

biliing kapatid, bahod^ iuhHt. Sa ilang bayan iig Batvingan ay ga-

ytSii diii ang pagbigkas, at kung di ako niali ay hindi nagbabago
hanggti ngayon.
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-•^.r,. r/.ia, ^ipp.,- t% i/.'i7*'. na si\Miij4 liiniri ik intiitii-

p'il <isd liti aii.i iHi|4}tig l:,ilialili 1114 lriij.>i;; ^% h il : aika,

V. KABANATA

Timgkol sa imga pmtig (0 silaba)

II -,4 tu i"^ i o ilni^ itrk iia thiiiihi/J is n i bu;l't iir» linii^,

" V". ^ .t< ju;, p.tliiiit; lunKi'y wai ni<; titnUHu; ;jp tig

jiiiii:-ici.iian.

*'- .- ^\f M.t'i I' i:;j'U, m i^4karfj »ji 114 |>Hfil}f; kiiii^ %\%i-

.A. lliaili 1^'^ iiia>;l' ikitto in U'; i^anM't; ktiliii iiial

I" '} i-^-Ai;; tiiJ;;ig t ^ \t>aal) na lasiaia.

r. : n iir; i'nik iiia.uriii^ ina^laiaMa 6 kani.a^i ng
A lii^^ •>aii*li;

'

\'. Aii^ i-a!i,a p'iiitie u^ raa iaua-^r m t^t ^^l.^ n; 11,4^

'• ; \ti'» n?K hiniiniia^ p ru:1^aJa'i it in . . si^h |.»,*
-

«u** il) itk«^l M pj-i«ii:k.k; ti;; i^iii i pan-i; m m^a, -^tlikan^

*.^»a4ris n.i iai;aic>^; '

.J N.H.ae f.<r •

i?!»' >}ioaa I i 'iai !- |.i!».ir>- .. »;; / a\ d^ pi
*'*a'a ikLi'- vj etn.srin ^* .aj}.^j ,\fi *i K .* 'j. I i

• «i
; a'rha.

*."'J -'i la r.k' '^;*'' ai'K'ir -^•i.i^} i.o \ -^»', ti-i^k' r i;i\,- ^i

'ai i;. i!ii!»ai.i-'i\ M')\ IU5 .'u ' I :a /^/ ;?; taf^?'»']^> f>;}':.}upa-

aii»iC " ,Ji.j»^ la* i »fM ;-a.
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N. Ang tuntitning pangkalaliatang sinusunod naliti

ay ito: ''ang isang pangtiiiig (6 eonsonante) ay hindi da-

pat madikit sa kapwa pangtinig: kailangangang isa't isa

ay bigkasing malinaw at magkahiwalay" HaHmbawa :

hindi dapat bigkasing tU'dling^ ku-dlii, ia~k^ldy, a-kldi,

ha-kldd atbp., na ang dalawang ])angtinig (6 eonsonan te)

ay magkasiping 6 magkadikit sa isang pantig, kiin-

di ang nararapat ay iudAing, kud-iit, tag-ldy, ak-idl,

lyak'ldd.

VL KABANATA

Hmgf2^il sa mg:a diptong'o,

GuRo. ^Ano ang tinritawag na dif>tong(>f

NaG"AARAL. Tinatawag na diptongo, ang i^ang pan~

tig (6 siiaba) na kinaroroonan ngdalawang tingig (6 vo-

•eal) na magkasiping at ibinibigkas kimang ng iisa.

G. (iMay diptongo bagd sa ating wika?

N. Sa mga saHtrmg wagas na tagalog ay wala isa

mang diptongo, kahi't na magka' iping ang dalawang

-tingig (6 vocal) ; hak : nais, pain, kain, iao, attip.

G. Sa pag ilag sa diptongo, ^^ano tuloy ang nakau-

galiAng gawiin sa mga salitang ang dakiwang tingig ay

magkasiping?

N. Nakaugalian na tuloy singitan ng y 6 w sa mga
salitang waring may diptongo; hak : huiedn (biian),

dwwa (tua), hiydk (birik), tiydp (tiap), at])p. na parapa-

rang binibiUmg sa tigalawang pantig.

G. ^!i\Iarapat ba tayong tumanggap ng diptongo?

N. Oo p6, ndrarapat; at ang pagtanggap na itcVy

tanging manggagahng sa mga sahtang hiram na may
<iiptongo.



28 PAGBIGKAS

O. ^Ano aiigniapapalang kabutihan saganitong pag-

tanggap?

N. Sa bagay na ito'y maiilagan ang pagkakayuwis-

(6 eonfusi{3n) sa pagkakasiping ng mga tingig (6 vocal)

ng niga salita, paris ng nais, pmin, atbp,, at sa pagdu-

du6b ng niga tingig (6 vocal) ng mga anyo (6 partieula),

gaya ng iHlat^ M\ui^(^din, MAe^iuunha,

G. llling (liptongo laming ang -*Vipat tanggapin?

N. I*it6: /(/, n', 10, iN, na , ue at ni.

(t. Tiuigkol sa ganitong pagtanggap, liw^y panutO'

rin bang dapat iUitag?

N. Mayroon p6 : nguiii't eUipat alaming angpanutong

ito'y isa lamang pasubali (6 e:^cepci6n) at hiudi pang-

kalahatan (6 en general).

(i. ^ Paauo ang |)anutong da[)at suuiin?

N. (kuiito: *'Aug mgi diptoiigong tagak)g ay nang*^

gagaling sa mga saHlaiig hirdm sa iba ng wika na inaari

iratin at nagpapdsinuda s i mahihinaag tingig (6 \ oeales

debiles), at ang mga (h|)tongoug it6 ay pit6: ia, ie, lo,

in,na,i{c at ni. llahml)a\va: Prosodia, Nobienibre, si-

iibario^ sindiiil, knaderno, kneba, hnebes, hesnita, at

i!>a pa (i). m

ll) An,i^ paniitong ito'y sinipl ko si iinUarinong kusnpi sa *'8'i-

rn;iha.r} ntr ?n^;:i Man;tn;i^4"nl('>ir" n:i si G. l^usehio l>.iUiz. lui siyang

kasanLT-ayoii ko s:t f)aki,:!;'!>- ukol sa |);ii!;t:U},*x*i:ai) n<2: (liploago s:i

WikiMig 'f':ii!::sloic n;i iKttrnnhalKtt s:i ui^:\ s^kUtani!; hirani.

S;i ,^anit(')nL;: p;ini!:y;iy;iri ;iy nnipap'iua nainan'i: d'i sjis:ihj aiis^: g'i-

nai^:iwang pagsisini!:!t d^ ,7 si nii;i p;>ngnn:5iis:ip ii'i liir^ni. |)aris

s:« haUinl)aw;i np: />///fW, }ifi tiisipitin, Ifuli-/n, athp. ay dap:it ga-

yv\UiX i^nmin: /)//m, Minii^ipii), //////o. (kiyon din ang (kipal masat)i

hiu:!:^il ^,:\ !n*!;:i s;u it;inir sinisina;!! ;in ng *'\ j^:iya Sa liaHnil3!iwa ng
l"U--rfh'A^ hrsintiin, j:n>frnf>> i: ^' ivta ,'rn^K \\\ a-Aiy.il gtiwing hnelH'^i^he-

,^^/-^, A itrrilo, !{tni(lri-fi,j.
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G. iVdano ang gis^awin si ni|i salitang liirani na

nagdudulo ng ii at ng ibd p.iug niagkaka])it ang dala-

wang tingig na liindi nanian diplongo?

N. Kung ating isusulat ang nig i salitani^ gangganiteS

ay di nararapat baguhin, at dipit initaulona sa atin

ma'y hindi rin diptongo, hal. : ALiria, Iliograpia, ()rlo-

grapia^ atbp.

G. (iPaano ang pagkakasunodsunod sa })agbigka > ng

liniang tingig (6 vocal), sang ayon sa kanyang baitang

tia sinusunod?

N. Ganito; a^ e, /, o, //

G. <:Paano naman ang pagkakaayawayay na sinusti-

nod hinggil sa tunog at kikiis ng niga tingig (6 vocak)?

N. Ganito: a, o, e, i. n.

G. ;AIin sa kanili ang tinatawag na niilalakia na ii-

ngig (6 Yoeales fuertes) ?

N. Ang tatlong nauuna 6 kaya'y ang a, o at e.

G. ik\in nanian ang mahihinang tingig (e vocales

debiles) ?

N. Ang dakiwang nahuhuh' 6 kaya'y ang i at u.

Vn. KABANATA

Sa mga pangting^usap o salita

GuRo. (^Ano ang pangungusap 6 salita?

Nag-a.'\ral. Ahn mang tunog, niaging isa ito at nia-

ging marami man na ibiuibigkas ang isang pa^kukuro

(6 idea) ay tinatawag na pangungusap 6 sahta,

G. (illang pantig (6 silaba) ang kailangan upang bu-

muo ng isang pangungusap?
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N. Mangyayaring maging isa, dalawa 6 ilan mang:

pantig; hal.: o, aliw, salapi, pagsisisi.

(x. ^AneSanong pamagat ang ikinakapit sa mga sa-

lita sang ayon sa ginagawang pagdidiin?

N. Ang mga tindtawag na pahigla (6 aguda), pd^

banayad (6 graye), pabagsdk (6 esdrujula) at pdsagitsit

(6 sobresdrujula)

(t. ikno ang kahulugdn ng salitang tindtawag na

pabigla (6 aguda)?

iNf. Tindtawag na salitang pabigla, yaong idinidiin

atig pagsasaliti sa huling pantig; hal. badyd, bagsdk,.

biilid, taniis, aliw, taksil, atbp.

i>. Ang salitang pabanayad (6 grave), ^-ano ang kd-

tuturan?

H. Tindtawag na salitang pabanayad yaoiig idini-

diin ang pagbigkds sa ikalawdng hirli ng pantig; hal.

:

nayon, sabi, bayan, tao, siilat, basa, atl)p.

G, Angsalitang pabagsdk (6 csdrujula), ^ano namdn?

N. Yaong pangungusap na idinidiin ang pagsasalita

sa tkatlong ludi ng pantig; hab : ulirdn, libingan', tipa-

nan, atbp.

Ct. iKt ang salitang pdsagitsit (6 sobresdrujula)?

N. Yaong pangungusap na idinidiin ang pagbikas sa

ikaipat, ikalima, 6 ikaildn mang huli ng pantig.; hal.

:

pdl ikara n, pdhayagati , indnanagalog, nidnanalaysdy,

YIII. KABANATA

Ukol sa dm (o aeento proseiko)

t^tiRo. ^Ano ang tindtawag na diin (6 aeento pros6«

dieo) ?
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Nag AARAi.. Ang biglang pagbigkas 6 kava'y ang
pagdidiingginagawa sa gayo't ganitoag tingig ng pantig

kung binibigkas at;ig isjng salita 6 pangnngnsap.

G. lAno naman ang tinatawag na kinlUt (6 aeento

ortografico) ?

N. Tinatawag na kndh't ang tanda na nialiniit giunii-

tin sa pagsnkit na siyang pinakasagisag 6 larawan ng

gayong pagdidiing ginagawa.

G. iAmo ang kaibahan ng dii>i sa l'udlil?

N. Na, ang diin ay siyang ginaganiit sa pagl)igk:is,

at apg kudlit ay sa pagsnlat. bahat hak)s ng niga sah-

tanguagtatagkiy ng kndlit ay n?tgtatagkiy rin naman ng

diin, hak : sil)dd, tue^tog, iiunis, Ngnni't ang sahtang niay

taglay na diin, kadalasa'y walang kndUt; hak : baliaw

nayon, tao.

O. Ang pagdidiin sa mga sahta, ^;sa ano nabibahagi?

N. Gaya na ng sinabi, ang mga sahta ay nabal^aliagi

sa tinatawag na /^a5i'i^^/a 6 pagl)igkas na mariin sa hnh'ng

pantig, pdbanayad 6 pag])igkas na mariui sa ikakiwiuig

huli ng pantig, pabagsdk 6 i^agdidiin sa ikath)ng huli ng

pantig, at pdsagiisit 6 pagdidiin sa ikaapat 6 ikahnKing

huli ng pantig.

G. <iMayro(Sn bagang mga tuntnning sinusunod ukol

sa mga sahltang pahigla (6 agtida)?

N. Marami po, at itong niga sunuisunod •

Una.- Ang mga salitang gaya ng hulid, wgA/, haydw^

sabik^ banig, api, hibig, sapnl, iaiui':, ninhdi, iunog, amd,

isd, gnbi, ind, kapatid, dalawd, hahigd, at il)a't iba pang

gangganito ay binibigkas na mariin sa hnhng pantig.

Ikalav^d.—Lahat halos ng mga salitang w^agus na ta-

galog na ang katapusang tirigig (6 vocal) ay pinangu-
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ngimalian ng dalawdng pangtinig (6 eonsonaiile), ay bi-

tiibigkas na mariin sa Iniling pantig: Iial. : hiNLld, hiOKis^

su\)':^6b, huGreUig, yui'Yydp, haGDin, siKSik, aKYdt, par-

t.dng, tuKi.dng, inwo^ tuKSo, lin(\'}d, haGSdk, tuKTdk,

atbp.

Ihilld. -Ang niga salilang natatapos sa iya, lyo, uwa,

uiai, ni ly kisunoJ 6 wilan^^ pangtinig (6 oon oaante)

ay (la|)at ])igkasing niariin sa hnling pantig, Iial,: iiydp,

liyo, buwdni, buwig, atl)p.

Ikaapdt, Laluit ng mga salitang na*;tatap6s sa tani-

bal na. tingig (6 vocal) inay kasnneS:! 6 walang pangtinig

(6 eonsonaute) ay binibigkas din ng niariin: hal.
:
/)jd,

tiini, diin, doon, loob, uoo, iotoo, aUipadp, atbp.

Ikaliuid.— bahiit ng niga salitang gaya ng ag /ig, /g-?g.

^iw-iw, is is, al iil, ang-dng, at iba pang gangganilo, ay

binibigkas ding niariin ang hnling pan i-^: h il. : anag dg,

paig ig, aliw iw, alis-is\ bulialhdl, paang-dng.

Ikaaniui. -Ang niga salitang nagtatapos sa ab ay bini-

bigkas na niariin sa huling pantig, hal. : sukdb, Sidakdb,

sa hsd h , laga bhib. (
i

)

G. ^ Aliti nanian ang inga panutong sinusunod ukol

sa niga sahtang panabayad (6 grave)?

N. Ang niga snnuisunod:

Una.—Ang niga salitanggaya ng sinioy,sahi, basa, su-

lai, tao, sisi, nayon, hayan^suUt, bahiy, kasania, kirayom,

at iba pang gangganito ay binibigkas na mariin sa ika-

lawang luili ng pantig.

Ikalawd. —Lahat halos ng mga salitang ugat na may

(1) Ang' liinang tnDtunin;^- n i:!!ina n,^ mga salitnig p-ibigla

ay ^inipi ko k:iy G. E'isel?io D:duz.
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<lalawa 6 tatlong pautig, at ang mgasalitang ito'ynag-

tatagldy sa katapusan ng kudiit na banayad (6 aeento

*grave) ay binibigkds na mariin sa ikalawAng hull ng

pantig; hal. : wika^ nasay hati^ lalii^ puso^ pako^ sariwa^ ti-

maiua^ lagari^ bighani, pintuho, pangako, atbp.

G. ^Alin ang mga tuntunin ukol sa mga salitang pa-

bagsak (6 csdrujula)?

N. Ang mga tuntuning sumusunod:

Una.—Ang mga salitang paris ng hlhira, ihilHa, kdhi-

man, kdpitdn, at iba pang paris nito ay binibigkas na

mariinsa ikatlong huli ng pantig.

Ikalawd.—Lahat halos ng mga saUtang ugat na ma}^

dalawang pantig gaya ng ands, hulong, libing^ atbp. na

mga saht^ng pabigla 6 mariin kung bigkasin sa huling

pantig at sa huU'y duTagdigau ng an 6/;ai/.ay binibigkil;

na mariin sa ikatlong huli ngpantig, lial.: dnasan, bulU'

ngan, llhingan^ dliwan^ bugtungan^ sigiran.liik^uhan^ atbp.

Ikatlo.—Ang ikin sa mga saHtang ugat na may da-

lawan-g pantig gaya ng ihig, nais, sabi^ bulid, hihhk^,

mahdl, atbp. na pinangungunahan ng anyo (6 partieula)

ma 6 na ay binibigkas ding mariin sa ikatlong huli ng

pantig, hal. : nidibig, mdnais, mdsahi, mdhildw, mdma-
hdl^mdbuUd^ mdsabi^ mdibig, ndluran^ nibulon^^, ndbasa,

ndkain, atbp.

Ikaapat.—-Ang karamihan ng mga salitang nagpapasi-

mula sa ka at nagtatapos sa an 6 han gayang katibayan,

kagdlingan, katipunan, kabdnalan^ kagdndahan, kamdha-

lan, at iba pang gangganito ay binibigkas ding mariin sa

ikatlong Inili ng pantig.

G. ^Alin ang mga pan ttong dapit sanlin uVo1|Vi

mga salitang pdsagitsit (6 sobresdrujula) ?
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Ang mga panutong sumilsunod:

Lhia.—Angmga salitang gayang siilimmn, pdtakardHr
mdnKmildt, paldisipdn, paldiuntundn, numfinagal6g, rnd-

mnmn ha ydg, md na mi laysdy, a tb p. , ay bini bigkas na
niariin sa ikaapat at ikaliiiiang huli ng pantig.

Ikalawdr-L'dhat halos ng ingi saUtang ugat na niav

tailuiig pantig gaya ng hluia.;sik,si,riil6l, himutok, lialak-

hdk, atbp. na luariin aug pagbigkas sa katapusang pan~
tig at diuaragdauan sa huli ng an ay dapat bigkasing

niariin sa ikaapat na huh' ng panlig: hal. : himag^sikan,^

sif2^alnlan, hinuUukaii, hdlakhakan, atl>p.

Ikailo.— Lahat halos ug niga sahtaug ugat na niayda-
lawangpantig, gaya ng lagpds, alriu, l)igkis, bulong, ulos,

paya, atbp. na pinangutiguuahan ng pa at dinuduluh;iu

ng an 6 han ay biiubigkas na niariin sa ikaapat na huli

ng i-antig; liak : palagp isdn, pda!iwd)i, pdhigkisdn, pdbu-
lungdn, pdutusan^ pdpayuhan, atbp.

Ikaapat. Ang niga sahtang ugat na rnay tattongpan
tig, gaya ng piga}a\ dalui, sanwa, albp., na pinangu-
ngiuialian ng nia ay binil)igkas na mariin sa ikaapat
na huli ng pantig, lial.: mala^ui, madalui, masari-

wa, atl)p.

Ikaluna.- Ang niga salitang may dalawang pantig,

gaya ng huli, sama, bnti, wakds^ linaw, at iba pang pa~

wanggangganito, na niay A-^? sauna ntan 6 han sahuli at

saka inuulit ang buong pantig ng ugat, ay binibigkas
ding mariin sa kaanim na huli ng pantig. hal. : kdhuU^
hHlihan, kduunasa^naan, kdbuiibutihan kdwakdsnHikasan.
kalnunidinawan^ atbp,

" -^ ^ > —
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IX. KABANATA

Tuagkol sa paglilihim (o siaalefa)

GuRo. Ano ang paglililn'm (6sinakfa)?

Nag-aaral. Ang pag-aalisng isa 6 ilang titik samgei

pangungusap kailan ma't naglalakip ang mga ito.

G. <:Kailan nangyayari ang paglilihim?

M. Ang paglilihim ay nangyayari sa mga salitang

nagtatapos sa tingig (6 vocal) at sa mga pangtinig (6

eonsonante) n at w, kaikin ma't ang sumusunod di-

to'y ang 'pangbigkis (6 conjunci6n) at at ng pang-anib

(6 ligaz6n) ay.

G. (iSa ilang tuatunin (6 regla) nabul>u6 ang pagli-

lihim?

N. vSa dalawa, at it6ng mga surnusun6d:

Una.—Pagka ang isang pangungasap ay nagtatapos

sa tingig (6 vocal) 6 kaya'y sa paugtinigna -w at ang su-

niitsunod dito'y ang pangbigl-is a/ 6 ng pang-anib ay^

ay maaaring alisin ang a sa (// 6 av/pag-aalis na kaila-

ngang pagitnaan ng isang pananda (6 ap6strofo) upang,

makilala ang paglilihim.

MGA HALTMBAWA

Ama'/ ina Ama al ina.

I^alaki'/ babae Lalaki at babae

Sampagita'/ kampupot. . Sampagita at kampupot,

Ako'y tao Ako ay tao.

Siyti'y marangal. ...... Siya ay marangal.

It&y maganda . It6 ay maganda.

Ikaw'/ ako Ikaw at ako.

f
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Araw7 gabi Araw at gabi.

IkAw'y marunong. ..... Ikiw qy marunong.

Ang ilaw> maningas. . . Ang ilaw ay maningas.

Ikalawd—Vdhit ng pangungusap na nagtatap6s sa

ir, at it6'y sumusun6d sa at 6 ay ay maaaring alisin ang

nasabiug n, sak4 ang a sa ay 6 ai, na, kailangang pagit-

n&an lamang ng isiing pananda (6 ap6strofo.)

MGA HAUMBAWA

Baya'/ Pamahalaan Bayan a/ P4mahalaan

Silanga*/ Kanluran Silangan at Kanluran.

Panginoo'/ AUpin Panginoon at Alipin,

Ang baya'y hari Ang bayan ay hari.

It6ng halama'y maUisog. It6ng lialaman ay malusog.

Ang katwira'y liko. ..... Ang katwiran ay liko.

G. Sinusun6d baga ang paglihhim sa tuwituwina?

N. Hindl po : ang pagUlihim ay lubhangmalaya : ma-

iaring sundin ng isang sumusulat at raadari namang

luiwdg sang-ayon sa kanyang kaibigan.

X. KABANATA

Bin%%\\ sa m|:a paut-anit (• li|aze»)

GuRo, Ano ang pang'anib (6 ligaz6n).

Nag AARAL. Tinatawag na pang anib, ang ildng ih

tik 6 anyo (partieula) na siyang naglalakip sa mfa pa-

ngunfusap na magkahiwaldy.

G. ^Bakit gindgawa ang ganitong paglalakip?

N. Nang magkaro6n ng magandang tunog, lambing
at tamis ang m|a saUta natin.
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G. ^IMn ang mga pang-anib sa tagalog?

N. Apat, at ganit6 ang pagkakasunodsun6d : j, ng,

«#, ay.

G. ^'Kailan dapat gamitin ang g?

N. Dapat gamitin ang g kailan ma't ibig paglakipin

ang salitang nagtatap6s sa n sa pangungusap na sumii-

sun6d,

MGA HAUMBAWA

Bayan dakila Bayang dakil^

Kundiman marikit Kundimang marikit

Samahdn Taga iiog. Samahang Taga-ilog

G. ^'SaAn ginagamit ang ngf

N. Sa saliting nagtatap6s sa tingig (6 vocal) na ibig

ilakip sa pangungusap na sumusunod.

MGA HAUMBAWA

Maganda babae Maganda^tg babae.

Dakila Mithl Dakil^ng Mitht.

No6 maaUwalas Nodng maaliwalas,

Pa4 malaki Paang malaki.

G. ^Saang gamit ang na?

N. Ang 7ia ay siyAng gamit kung ibig paglakipin

ang salitang nagtatapos sa pangtinig (6 eonsonante) na

hindi n sa kapwa salitang sumusunod.

MGA HAUMBAWA

Langit mataas Langit na mataas.

Ilog mababaw Ilog na mababaw.
Bundok matarik. Bundok tia matarik.
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G. ^Saang gamit naman ang ay?

N. Ang ay ay siyang naglalakip sa ngalang pang-

tukoy (6 noniinativo de psrsoni) sa salitang sa kanyd'y

sumusunod na nagbabodya ngkalagayan.

MGA MAUMBAWA

Si Batliala mirun^a.^.. . . Si Bithila ay marunon^.

Ang tao tao Ang tao ay tao.

Si Kiko dukha Si Kik5 ay dukha.

> ^



IKAIAWANG BAHAGI

Pagkilala o Analogia

I KABANATA

Aog Paekilala at aag kaniyiar saklaw

GuRo. iAn6 ang kalnilugan ng PAgkilala (6 Ana-

logia) ?

Nag AARAi.. Ang bahagl nf Balarila na nagtuturot

lugpapakilala ng k4halagahan at turtgkulin ng mga pa-

ngungusap, tagUy ang kaniyang pagkakabagobago at

ang sariling katuturan.

G. ^An6 ang pangnngusap 6 salita?

N. Isdng tun6g, 6 kayA'y kabuilan ng mga tunog

ni ibinibigkas natin ang isdng pagkukuro.

G. ^An6 ang tinatawag na kdisipdn (6 oraeion) sa

uri ng Balaril^?

N. Ang dalawa 6 ang pagklakiplakip ng mga sa-

lita na na|gbabady& nf isdng ganap na pagkuki.rd

6 ang nagtatagl^y ng isAng hustong kahulugdn. Ha-

limbawu: Ako'y snndat; siyd'y humibasa; sild'y ni^'-

daral ng Bahiila.

G. t^^an ang mg i bahaging saklaw ng kaisipdn'

N. Sa Wikang Tagalog ay siyam kimang: pan(:,-

akbdy (6 artieulo), pmgdiwa (6 sustantivo), panglu-

ying (6 adjetivo), pangtayo (6 pronoiwbre), panguatas'
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(6 verbo), pangbago (6 adverbio), pang-nkol (6 prepo-

sieion), pangbigkis (6 conjunci6n) at pangdamddm (6-

interjccci6n).

G. Paano ang pagkakabagong nangyayari sa infa

bahaging ito ng kaisipan?

N. Ang mga it6'y nagkakabagobago sa pamamag-
ilan ng dalawang pangulong kiitawagan: magbaling^

(6 deelinar) at magbaybdy (6 conjugar),

G. ikno ang kahulugan ng magbaling?

N, Dalhin sa iba't ibang lagay (6 easo) ang mfa
salitang pinagbabaling.

G.*. ^Alin ang mga salitdng pinagbabaling?

N% Ang pang'akbdy, ang pangdiwa, ang pangiuring

at ang pangtayo,

G, ^Ano namdn ang katuturan ng magbaybdy.

N. Ilagay sa iba't ibdng ayos (6 modo), panah6nr.

(6 tiempo), bilang (6 niimero) at kataw^n (6 perso-

na), 6 kaya'y ang pagkakabagobagong nangyayari sa

mga salitang bindbaybay.

G. ^Alin ang mga salitang binabaybdy?

N. Ang tanging bindbaybdy ay ang salitang pang-

watas; nguni't dapat alaming ^a Wik^ng Tagalog

aag alin mang pangkat 6 bahagi ng kaisipan, lalong

Uilo na angl pangdiwa, pangturing, pangbago at pang-

tayo ay maeiaring gawing pangwatas at baybayin sa

pamamagitan ng tulong ng iba't ibang any6 (6 par™

tieula.) Lalong maliliwanagan ang bagay na ito pag-

i:apit sa kanying kinauukulan,

G. ,iAliu ang mga salitang hindi Mtitinag (6 in-

\ariables)?

N. Ang mga salitang mahirap 6 talagang hindi
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maaaring baguhin ay ang pang-ukol (6 preposieion),,

pangbigkis (6 conjunci6n) at pangdamdam (6 inter-

jecci6n.)

G. ^An6 ang dapat miikilala ukol ^a m|a sali

tang pinagbdbaling?

N. Sa mga salitang pinagbAbaling ay dapat ma
kilala ang kiyds (6 genero), ang bilang (6 nilmero)

at ang lagdy (6 easo).

G. ^Ano ang tinatawag na kiyds (6 genero)?

N. Tinatawag na kiyas ang pagbabagong nangya

yari sa Balaril^, upAng matalastas kung ang i^sang pa

ngg^lan ng tao, hayop 6 bagay ay tumutukoy sa la

laki 6 sa babae 6 sa bagay.

G. Mayroong ildn ang kiyas sa ating wik^?

N. Tatlo: Kiyas lalaki (6 genero maseulino), kiyas

babae (6 genero femenino) at kiyds sa bagay (6 gc

nero neutro).

G. ^iAno ang kiyds lalaki?

N. Ang nauukol sa mga pangalan nf tao 6 hayop
na ang kahuluga'y nahihinggil 6 nauuwi sa kalalaki

kan, hal. : Huan, arnd, binata.

G. (^Ano naman ang kiyds babaet

N. Ang tumutukoy sa mga pangalan ng tao 6 ha-

yop na ang ,katuturd'y nauukol sa kabdbaihan, hal.:

Huana^ ind, dalaga, binibini. '

G. ,;An6 ang kiyds sa bagay?

N. Ang nauukol sa mga ngakm ng bagay na hind!

kiyas lalaki ni kiyas babae, gaya ng aklat, panulat,

bulaklak, kahoy, bahay, tnbig, atbp.

G. ^Ano ang tinatawag na bilang (6 mimero)?

JSf. Tinatawag na bilang ang pagbabagong nang-



42 PAGKILALA

yayari sa Ral irili uplng iriikilala kung ang isang salitd

ay naiiukol sa lisa 6 maraming tao, hayop 6 bagay.

G. ^Mayroong ikin ang bihmg?

N. Dalawa: bilang ni iisd (6 nuniero singular) at

hiliing na dalawd 6 niarami (6 ntimero plural.) Bi-

hing na iisd, ang tumutukoy si pangalan ng isang

tao, hayop 6 bagay, hak : bahay, akldt, panulit. Bi-

lang na dalawd 6 niarami, ang tumutukoy sa panga-

Jan ng dalawd 6 maraming tao, hayop 6 bagay, hal. :

mga bahay, mga akldt, mga panulat.

(». ^Au6 ang tindtawag na lagdy (6 easo)?

N. Ang kaldgayan at mga pangyayari na, mata-

tagpiian sa kaisipdn ang isang salitang pinagbabaling

liinggil sa kapwa salita.

(r. ^Paano ang p igpapakilala ng gmydng kaldga-

yan at mga pangyayari?

N. Sa ating wik^'y sa pamamagitan ng mga pang-

akbay (6 artieuk)) at mg i pang ukol (6 preposieion.)

O. ^^lkin ang mfa kig.iy sa Wikang Tagalog?

N. Tatl6 lamaug ang sa kasklukuya'y g'inigamit:

[^iinglukin' (6 nominatiyo), pang-ari (6 genili^'o) at

pdnglayon (6 aeusati \'o.

)

O. ^Auo ang tungkulin ng pangtukoy (6 nomi-
n itivo)?

N. Tukiiyin ang pangul:) (6 sujeto) na siyang nag-

hibigiiy ng kalmlugan sa pangw^atas (6 verbo), hak

:

Si I^edro, sind Maria.

G. ^Ano ang kahuUtgaa ng pang -ari (6 genetivo)?

N. Ang nauukol sa pag ^iari, 6 ang tunuitukoy sa

bagay na ito, hal : Ang akldi ni Lueio; ang kay Ki-
kong pannlai.
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G. % ^Ano ang kdtuturan ng panglayon (6 acusativo)?

N. Ang tumutukoy sa ng ilan ng tao 6 bagay na

siyang tinutungo 6 nikilayon ng pangwatas, hal: Pa-

-i'oon ka kay Rieanlo; maglakbdy iayo sa- Biilakdn.

II KABANATA.

Salitang: Pang^-akbay (o Artieulo.)

GuRo. ^Ano ang kahulugan n% salitang pang-akhdy?

Nag aaral. Ang pang akbdy ay isdng pangkdt 6

1)ahagi ng kaisipan (6 oraeion) na siyang ipinangu-

nguna 6 ipinang-dakbay sa salitang 'pangdiwa (6 sus-

tantivo) at pangturing (6 adjeti\o) upang mlkilaki

ang kanyang lagdy (6 easo) at bilang (6 numero).

Kung minsa'y ipinang-aakbay rin sa iba ])ang pang-

kat ng kaisipAn.

G. ^lldn sa tagalog ang mga salitang pang-akbay?

N. Dalawd lamang: si at ang.

G. ^iAno a!ig kdtawagang d ipat ikapit sa dalawdng

ito updng sa paggamit ay nrigkabukod?

N. Ang si ay dapat panganking pang-akhay sa

niga ngalan ng tao at ang ang ay pang'akhdy sa niga

ngalan ng hagay.

G. ^Bakit ang si ay nginaiddng pang-akbdy sa

mga ngalan ng tao?

N. Nginanlang ganito sapagkd't siyang iniuuna 6

iniaakbdy sa mga pangalan ng tao, 6 kaya'y sa niga

hayop 6 bagay na ang kahuhfgd'y nadukol sa tao.

G. t^Bakit nginanldng pang-akbdy sa mga ngaUin

tig bagay ang ang?

N. Nginanhing ganit6 sapagka*t siyang inaakbay
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sa mga karaniwang pangalan ng ano mang bag^y 6

Iiayop.

Pang-akbay sa _mga ngalan ng tao.

O. ^Saansaan dapat iakbdy ang pang akbay na sif

N. Sa mfa tuntuning sumusunod:

Una.—Sa pangalan ng tao, kailan ma't ito*y na

sa lagdy na pangtukoy (6 ca»o nominativo), hal.: St'

Hnan, si Yayang, si Mameng, si Nen9ni.

IkalawiL—Sa ano mang pangalan ng hayop 6 bagay

kaya, kailan ma't ito'y inginangalan sa tao 6 ang

kahuluga*y dito nauuwt, hal. : Si Lumpo, si Btildg^,

si Bubtiyoi::,, si Galil, si Sampalok, si Katuray.

Ikatlo.Sa alin mang pamagdt ng katha 6 dula

kailan ma't tinutukoy ang kumatha, hal. : Si Banaag

ai Sikat, si Pinaglahuan, ^i Walang Sugat.

Ikapat.—vSa ano mang ngalan ng katungkulan kailan

ma't binabanggit sa kasun6d ang pangalan ng taong

may tungkuUn, hal. : Si Speaker Osniend, si Ktna-

tawdng Qiiezdn, si Profesor Bliimenirilt, si Gobernador

Sa ntos .

'

Ikalima.—SB. mga pangalang itinatawag sa mga
magulang at kapattid, kalahi at katoto, hal. : Si

iaiay, si nanay, si kaka, si kiiya, si kobabaya^i, si kai-

lris:^an. Gayon dui sa mga ngakmg itinatawag sa mga
kamaganak, nguni't tanging mangyayari ang ganito

kaikin ma*t na sa mga salitang hiram, hal.: Si tio,

si primo, si knmare, si kumpare.

G. ^Kung ibig tumukoy sa dalawa 6 marami, <ian6

ang dapat gamitin?

N. Dapat gamitin ang sind, na nanggaling sa pang«
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akbdy na si at dinagdagan ng na, kaildn raa't ibig

tumukoy sa dalawd 6 maraming tao, hal.: Stnd Mi-
-ling, sind Teroy. Sa mga salitang ito'y mapagtatanto

na si Miling 6 si Teroy ay may mga kasamahdng

akiakibat maging sa pamamahay, sa paglalaro, sa pag-

liliwaliw 6 sa paghahanap-buhay.

G. ^Paano ang pagtukoy sa bilang na dalawd 6

raarami sa raga pangalan ng tao ?

N. Ang pangalang angkin ng isdng tao ay hindi

raadaring ilagdy sa bilang na dalawd 6 marami (6 nil-

raero plural) kailan ma't tumutukoy sa sarili lamang

niydng pagkatao. Nguni't kung ang pangalang ndtu-

ra*y tumutukoy sa kalahatan 6 karamihan ay mad-

aring ilagay sa bilang na dalawd 6 marami, at sa

ganito'y di dapat gamitin ang sind kundi ang mga
na siydng ginagamit sa niga bagay; hal. : Ang mga
Pedro, ang mga Karlos, ibig sabihin sa makatwld ang

mga tinatdwag na Pedro 6 angmga nangdngalang Karlos.

G. (iPaano ang pagbabaling (6 deelinaeion) ng pang-

akbay na sif

N. Gaya ng sumusun6d:

PAGBABALING NG PANG-AKBAY NA vSr

Btlang m fifd

Pangtukoy.. . Si

Pang-ar}.....iNi^,

Panglayon...
j
^^^

hllanri n*t dalaird 6 tnarami

Pangtukoy vSind

^ V \ Nind
^^^S-^'"'-- (Kinaokana.
,. , i Kind 6 kand
Panglayon.,j^j„.
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G. ^Kailan dapat ganiitin ang na sa lagay na pang^-

tukoy?

N. Ginaganiit ang si sa bilang na iisa at sind sa

dalawa 6 inaranii kailan ma't tinutukoy %ng panga-

lan ng tao, hal.: .S^ Kulas, kung siya lamang, at

sina Kuliis kung inay ilni pang kasania 6 akibat.

G, ^Kaikm ginagamit ang na sa kigay na pang-ari?

N. eTinagamit ang ni sa lisa at nind sa dalawa

6 niarami kaiUm ma't ang bagay n^ inaari 6 sang-

kap ay unang nababanggit kay sa may ari 6 kina-

sasangkapan, lial. : ang akldt ni Lueio, ang bahay

nind E^iehang, Kung ang may ari 6 kinasasangkapaa

av siyang unang natutukoy kay sa inaari 6 sang-

kap ay dapat gamilin ang kay sa lisa at kind sa

dalawa 6 marami, liik: Ang kay Luewng akhit, ang

kind 6 kana Enehan^ na hahay.

G. s^KaiUin ginagamit ang na sa pangkiyon^

N. Ginaganiit ang kay sa iisa at ang kind sa da-

lawa 6 marami, kaiUin ma't nagpapakilaUi ng layon

6 ano mang l)agay na ninanasa, IiaU : Uunialaiv siyd

kay Lukas: /Hirodn hiyo kina 6 kana Yoyong, Kung
nagpapakilala ng kung sino ang niay gawa ng isang

bagay, 6 niay akda ng aklat 6 may liklui ng ano

man ay dapat gamitin ang ni sa iisa at nina sa

daUaw^a 6 marami, liaU : SinuUit ni Diego itong akhit.

ang iHDigka'y gnuiua nitia Ilinong.

Ct. ^KaiUin hindt dapat gamitan ng pang akbay

ang pangaUin ng too?

N. Ulindi nga dapat g.\mitan kaiUin ma't bina-

banggit sa pagtawag, pag-iiutps 6 pakikisuyo, hal.

:
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Emong, halika: Lakad na, Thioy; Teban, pakiabot vio

nga ang baiiya,

G. ^iDapat bang lagyln ng pang-akbay ang ba-

\^a't isa kung nagkakasunoehunod ang dalawi 6 nia

raming pang^lan ng tao?

N. Kung niagkakasunodsunod ang dalawa 6 nia~

raniing ngalan ay dapat akbayan ng si ang bawa't

A<i lalong lalo na kung binibikmg 6 tinutukoy na

i>ai-a, haL : Si Pedro, si Karlos at si t^idel ay pa-

raparang mabuiu

PANG-AKr?AY S\ MGA NGALAN NG UAeiAT

G. ^Saansaiin d ipat iakbay ang pang akbay na

ang?

N. Dapat i ikbay sa mga panutong sumusunod:

Una.—vSa karaniwang paiigalan ng ano mang l)agav,

hal. : ang bayan^ ang tao^ ang araw, ang hayop, ang

iubig, ang talulot,

IkalaiVii.—Ang pamagat ng mga bansa. bayan, ki-

lawigan, nayon, lansangan, at mga pook ay ka-

raniwan ng akbayan ng ang\ hal.: Ang Pilipinas,

ang Amerika, ang Bnlakan, ang Sampalok, ang Es-

kolta, atbp.

Ikatld.—Ang pamagat ng mga ka[)isanan, samahan
6 simbahan kailan ma't ibig banggitin, hak Ang Ta-

ga'Ilog.ang Katubusan, ang Katimawan, ang Paraliiman,

ang Katedral.

Ikaapat,—Ang pamagat ng niga akkit ng karunu-

ngan 6 ng mga kathilnj kasaysayan kailan ma't bi-

nabanggit, hal. : ang (iramdtika, ang Pilosopia^ ang Noii

me iangere.
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Ikalima. -Ang pangalan ng mga araw sa buong

isang linggo at ng mga buwan, kailan ma't ibig bang-

<4itin, hal.: afig martes, ang huehes, ang Agosto, ang

Disiemhre.

Ikaanim,—kng pangalan nf mga katuii|:kulan kaildn

mivt ito'y binabanggit, ha!. : AngKomisionado, ang Ki-

nata^LKin. Kung may kasundd na pangalan ng tao

uy inaakbaydn din ng ang, bagama't madari rin ang

v/, hal. : Ang Komisionado Palma, 6 si Komisionado

l'alma; ang Plukom Araullo, 6 si Hukom Araullo.

I kapito.--Ang pangalan ng tao, kaildn ma't sinu-

sundan ng ilo, h'dn, yaon, 6 kaya'y kung tinutunt6ng

mabuti, hal: Ang Yoyong na itd, ang Husing yaon,

/fcau'a/6.- Inidakbay rin sa mga pangwatas (6 ver-

bo), hal: Aug bniabasa ni Pedro, ang kinakain ni

Mente, ang sinusulai ni Huan.

G. ^Ano ang dapat gamitin kung ibig tumukoy sa

bilang na dalawa 6 marami?

N. Ang pangakbdy na ang ay dapat sundan ng

mga kaiian ma*t tumutukoy sa bilang na dalawd 6

marami (mimero plural) na siydng sa bagay na ito'y ta-

n£ing ginagamit sa ating wikk, hal. : ang tao, kung iisd

ang binabanggit: at angmga /ao kung bumabanggit sa

dalawa 6 marami,

G. Ang dalawd 6 maraming pangalan ng bagay

na nagkakasun6dsun6d, ^idapat bang akbayan ng ang

ang baw^'t isa?

N. Kung iniisaisd ang pagbanggit sa hangdd na

1)ilangin 6 luminaw kaya, ay dapat pangunahan ng

ang ang bawa't isdng pangalan ng bagay, hab: Ang
maid, ang ilong at ang tainga ay mahahalagdng sang-



BALARILANG TAGALOG 41)

kdp ng kataivan ng iao; ang ilog at ang dagat ay ka-

puwa tubig, Ngimi't kung »a isang kaisipan ay nag-

kakasunddsunod ang dalawii (S maraming pangdiwa (6

sustantivo) at di lubhang nililinaw ang pagbanggit

ay di dapat akbayang isaisa ng ang kundi ang una

lamang, hal.: ang masasarap na manggd, lansones^

santol at mahulo ay tanging halanian sa Pilipinas.

G. ^Paano ^aman ang p-»gbabaUng (6 deelinaeion)

ng pang-akbay na ang'^

N. Gaya nitong sumusunod:

PAGBABALING NU PANG-AKBAY NA AN(^

Hihuig mi ii>^d

Pangtukoy. . . Ang Pangtukoy.. . Ang mga

Pang-ari
\
^^

\
Pang-ari ^ ^ "^P"

\ Sa
i^anglayon.. .

^ ^^
TA 1 \ ha mga
Panglayon. ..,.,. ^.

^ " ' Ng m.gvi

G. ^'Kailan dapat gamitin ang na sa lagay na

pangtukoy,^

N. Dapat gamitin ang ang sa iisd at ang mga sa

daUiwa 6 marami kailan ma't tinutukoy ang panga-

lan ng bagay, hal. : ang hayan kung bumabanggit sa

iisa at ang inga hayan kung dalawa 6 marami ang

ibig tukuyin.

G. ^'Kailan ginagamit aiig na sa lagay na pang-ari?

N. vSa iisa'y ginagamit ang ng at ng mga sa da-

lawa 6 marami, kailan ma't ang bagay na inaari 6

sangkap ay unang nababanggit kay sa may ari 6 ki-

nasasangkapein, hal. : ang paniiik ng manuuulat, ang

nlo ng sanggiU, ang mga hulakldk ug ilaligt. Kung
ang may ari 6 kinasasangkapan ay siyang unving

4
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natutukoy kay sa bagay na inaari 6 sangkap ay da-

pat gamitin ang sa sa lisa at sa mga sa dalawa &
ina*rami, hal. : ang sa manunulai na paniiik, ang sa

sanggol na ulo^ ang sa dalagang niga bulaklak.

G. t'^vailan naman ginagamit ang na sa panglayon?

N. Gindgamit ang sa sa iisa at sa niga kung da-

lawa 6 marami kailan ma't nagpapahiwatig n| higal^

nasa 6 ano mang bagay na naiiukol dito, hak: Mag
lalakbdy siyd sa Mindandw^ nmatiib iayo sa mga ka-

lahi. Kung nagpapahayag naman nang kung sino ang

gumawa, kumathfi 6 himikha ng ano mang bagay ay

ginagamit ang ng sa iisa at ng mga sa dalawd 6 ma-
rami, hal. : A}ig akldt ay niyari ng limbagan, ang^

lansanga^y ginawa ng ntga iao.

Ul KABANATA

SalHang Pangdiwsi (o Sustantivo)

GuKu. ^Ano ang kahuhigan nf salitang paiiydiwa?

Naoaaral. vSahtang pangdiwa, ang bahagi 6 pang-

kdt ng kaisipan na tumutukoy 6 nagpapakilala ng^

mga pangalan ng tao, hayop 6 bas^ay sang-ayon sa

kanydng kahkasdn. diua 6 halagd: hal. : Bahay, tu-

big, dagat, Pedro, Bulakdn. Dapat mabatid na ang
pangdiwa ay madaring lumagdy 6 lumagi sa kaisipan

sa kanydng sarih lamang, at dahil dito kung kaya
ikinapit ang ganydng pamagdt.

G. ^Ahn ang pangulong bahagi ng pangdiwa.^

N. Ang dalawdng ito: pangdiwa sa bagay at pang
diwa sa iao.

G^. tAno ang pangdiwa sa bagay?
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N. Ang nauukol sa madL4ng pangalan ng tao, ha-

yop 6 bagay na karaniwan na tumulukoy sa iisang

panig 6 hugis, hal. : tao, pus^, ilog, mga pangalang

bumabanggit sa lahat ng tao, sa lahat ng pusii at

sa lah^t ng ilog.

G. ,iAn6 naman ang pangdiwa sa tao?

N. Ang naiiukol sa tiydk na pangalan ng tao,

hayop 6 bagay upang mapaiba 6 huwag mapalahok
sa ibang pangalang tumutukoy rin sa kanyang pa-

nig 6 hugis, hal. : Maynila, Rieardo, Bagumbayan, mga
pamagiit na bumabanggit sa isang bayan, sa isang

tao at sa isang daan 6 lansangan.

G. tjAn6 ang dapat matant6 ukol sa salitang pang-

diw^?

N. Na, sa Wik^ng Tagalog, ang pangdiwa'y hindi

pabagobago sa kiyas (6 genero), hnl.: aso, pusa, ka-

bayo, mga sahtAng hindi matiyak kung asong lalaki

6 pus^ng babae, 6 ano man.

G. ^iPano ang dapat gawin upang matiyak ang
kiyas ng pangalan ng isang lao 6 hayop?

N. Ang mga iSangalang Lumutukoy sa tao 6 ha-

yop ay dapat dagdagan ng lalaki kung sa ki~

yas na it6 bumabangglt at babae kung dito naiuao

nauukol, upang mdkilala ang taglay na kiyas ng
isd*t isa; hal : sa bat^, bat^ng lalaki, kung ito ang nais

tukuyin, sa pusa, pusang babae, kung ito namdn ang

ibig banggitin.

G. ^Mayro6n kay4 sa ating wikA ng mga sahtA 6
pangalan na sa kaniyang sarili'y tumutukoy sa la-

laki 6 sa babae, kahi'l na ang mga it6'y hindi idagdag?

N. Mayro6n p6, bagama't ang mga salitang ito'y
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kakaimti, hal. : amd, na#sa lalaki tumutukoy, at ind

sa babae naman, amaln at ali, binat^, at dalaga, ba-

gongtao at binibini, at iba pa.

G. <iAn6 ang dapat raabatid ukol sa mga ngalan

ng tao?

N. Ang mga ngalan ng tao na ngayo'y kasaluku-
yang ginagamit nalin, palibhas^'y hiram sa wik^ng

^kastil^- ay may sariling kiyas na tagldy, sa raaka-
tuwid bagd'y ang isang ngalan ay nauunawaan agad
kung ndhihinggil sa lalaki 6 sa babae; hal. : CIaro 6
eiara, Domingo 6 Dominga, Paseual 6 Paseuala.

G. Paano ang paglalagay sa bilang na dalawa 6
marami (6 mimero plural) ng mga salitang pangdiw^?

N. vSa dalawdng kaparaanan:
Una:—Kung pangdiw^ng dalisay (6 simple) ay sa

pamamagitan n| mga, hal.: mga tao, mga bahay,
mga hayop, mga bulaklak.

Ikalawa,~—Ang isdng pangdiw^^ng mayhalo na nagbu-
hat sa mag ay inuulit ang unang pantig ng ugat,
ff:al. : mag ind, mag amd, magbaydw, ay ginagawang
mag-iind, mag damd, magbdbaydw, kung tumutukoy
sa dalawd 6 marami.
G. ^Paano ang pagbdbaling sa ^alitang pangdiwa?
N. Sa pamamagitan ng mga pang akbdy na si

at ang at ang kanikanyang sinasakldw. Ndito ang
mga halimbawd

:

PAGBABALING NG PANGDIWA
Sa ngalan ng tao

Hifa)ig na ihd

Pangtukoy Si Lueio.

Pang-ari. *
^i Lueio.

^
i Kay Lueio.

Panglayon.
] ^^ ^^^»^'

^ ^ f Nt Lueio.

Bilang na dal<iwd 6 maranu'

Pangtukoy Sind Lueio.

Pang-ari. ^
Nind Lueio

^
i Kma o kana Lueio

^ ^ i Nma Lueio.
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Sa NGA1.AN NG BAGAY

Bilang m iisd

Pangtukoy hng aklat.

^ V t Ng akl^t.
Panga.i.

\ ^l ^^^^^

^ ^ ( Sa aklat.
Panglayon.

) ^^ ^^^^^

Bffang na dalaud 6 marann

Pangtukoy Aiig mga aklat.

o ^ ( Ng mga aklat.
^

< ba niga akkit.

iangia}on.
^

jvTg
^^^g,^ ^^j.^^

UkOL SA ILANG BAHAGI NG PANGDIWA

G. ^Sa ano pa nabdbahagi ang salitang pangdiw^.^

N. Sa tinatawag na dalisay (6 simple) at mayhalo

(6 eompuesto). (i) Tmdtawag na dalisay ang salitiing

wal&ng idinaiagdag na amS man sa kanyang pagiging

salita 6 kaya'y ang salitang tinaiawag na ugat, hal.

:

sanggol, bahay, kahoy, banal. Tinaiawag na mayhalo

ang salitang dalisay 6 ugat na diaagdagan ng ano

mang anyo (6 partieula) maging sa una 6 hulihan

kaya, hal. : kabataan, kabuhayan, kasalo, pabango,

pag-ibig, pag asa, atbp.

G. i Paano ang mga kaparaanang ginagawa nang

ang salitang daLsay av maging saHtang mayhalo?

N. Sa mga paraang sumiisunod:

Una.—Lahat halos ng mga saUtang dalisay 6 ugat

na inangkapan ng ka at sinugpuugan ng an 6 han

sang-ayon sa mga pangyayari, hal. : buhay, b^yan^

bata, ganda, buti, linis, atbp. ay nagiging kabuha-

yan, kabayanan, kabataan, kagandahan, kabulihan.

kalinisan.

(1) Ginawa kong lisang salita nn\r inayhalo bn^tmia't an^

katotoh&na'y dalaw^, iipyng maitimibiKS notin sa salitang eom-

^iesto ng kastiki.
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Ika'awii.—Ang mga saiitang dalisay 6 ugat na inang-

kapan ng ka i\y nagi^iug niayh*il6, na, ang ka-

hulu.^a'y naiiuwi s*^^! inay nkibat 6 may kasama 6

jtiay kaakMy, hal. : sa!o, suno, bania, sabay, pihng,

sakay, laro, tulong, atbp. ay nagiging kasalo, kasuno,

kasania, kasabay, kapiling, kasakay, kalaro, katulong-

Dapat akiming ang mga ito'y nagbabadya lamang ng

isa sa mga kasama, akibat 6 kaakbay, at kung ibig

magsulit ng dalawa ay kailangang angkapan pa ng

anyong niag^ hal. : magkasalo, magkasuno, magkasan-ia^

magkasi.b4y, atbp. Kung nagbabadya naman ng

karamihan ay dapat ulitin a«g unang d tlawang pan-

tig ng ugdt, hal.: magkasalosalo, magkasamasama,
magkasabaysabdy, atbp.

Ikiitlo.—Ang mga saUtang dali-ay na maaaring ga-

wing pangwatas ay nagiging mayhalo kung angkapan

ng anyong />a, hal. : sa dusa ay parusa. sa bango ay

pabango, sa hiy^s ay pahiyas, sa utang ay pautang,

sa mana ay pamana, atbp.

//c7 z^''>af.—Angmga salitang dalisay n^ bumibanggit sa

ngal ui ng mga kamag anak na inaugkapan ng anyong

rnag ay nagiging mayhalo na ang kahuhiga'y tumu-

tukoy sa dakiw^i, lial. :ania, ina, bayaw, asawa, pin-

san. anak, atbp. ay nagiging mag-ama, mag ina, mag-

baya.v. mag-asawa, tnagpiusan, mag-anak. Kung nais

tumukoy sa tatkS 6 marami ay dapat uUtin ang unang

pantig ng saUtang daUsay, hal. : mag-dama, mag-iina^

magbabayaw, magpipinsan, atbp.

Ikaliiini.—Ani mga saUtan; dalisay na nagbabadya

ng ano inan na angkapan ng pinaka ay nagiging

mayhaio na ang kahuUiga'y ang bagay na humahai-
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^ili, hal. : tao, hayop, walis, tinapay, tubig, magu-
lang, in<i, ama, alil^, atbp. ay nagiging pinakatao,

piaakahayop, pinakawalis, pinakatubig, pinakaano,

pinakaalila, atbp.

Ikaanim.—Ang mga dalisay na tumutukoy din sa

mga ngalan ng mga kamag-anak ay nagiging may-
halo kailan ma't inangkapan 6 siningitan ng anydng

in at inulit ang kanyang unang pantig, na ang ka-

huluga'y ang mga ngalang hindi tunay 6 h^iwa lamang,

hal. : ami4, ina, andk, ali, kapatid, atbp. ay nagiging

inaama, iniind, inaandk, indali, kinakapatid. -

Ikapitd.—Ang mga dalisay na tumutukoy sa mga
ngalan ng bunga, ng bulaklak, ng kasangkapan, atbp.

ay nagiging mayhalo kailan ma*t inangkapdn 6 sini-

ngitan ng in, na ang kahuluga'y ang pagkakdtulad

6 pagkakaparis, hal.: balimbing, santol, gulay, sam-

paga sampagita, kamatsile, karayom, sand6k, tabo,

ay nagiglng binalimbing, sinantol, ginulay, sinampaga,

sinampagita, kinamatsiI6, kinarayom, sinand6k, tinabo,

Ikawalo.—Ilan sa mga salitang dalisay ay nagiging

mayhalo kung angkapan 6 singitan ng in at sug-

pungan ng an, na, ang katutura'y ang katapusdn

ng ano man, hal.: kayas, tabas, pili, atbp. ay na-

giging kinayasan, tinabasan, pinilian. Kung nagba-

badyd ng karamihan, 'ang in ay dapat dagdagan ng

pag, na sa madaliang sabi ay nagiging pinag at sakd

sugpungan ng an, hal. : pinagkayasan, pinagtabasan,

pinagpilian.

Ikasydm.—Gayon ding pagbubuo ang dapat gawin

ukol sa pagbabadyd ng ilang ngalan ng ano mang
bagay na ginamitan, nilagyan 6 ginawdng gayon sang-
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ayon sa ugat na taglay, lial. : sa pulot ay pinulutaii,

sa gulay ay ginulayau, sa burda ay binurdsihan, sa

guhit ay ginuhitan, sa pula ay pinulahan, atbp.

Ikasanipuo.—Kung iangkap ang anyong pang sa

iba't ibang ugat ay nagiging pangdiwi, na, ang ka

huluga'y ang kasan^kapang iginagawa ng ano man.

I)aixit lamang alamin na itong pang ay siyang bu-

mabago ?a ilang titik ng ugat, gaya ng mapupuna

sa mga kabanatang haharapin. Halimbawa: pang

hakot, panghuli, panggapas, pang-ahit, panarok, pa

ma^io, pamahid, pangtunog, pangahig, panilo, atbp.

fan(;dtwang pangwatas (6 verbal)

G. ^Ano ang tinatawag na pangdiwang panyivatasT

N. Yaong pangdiwang nagbuhat 6 nanggaling sa

mga pangwatas,

G. ^Ah'nalin ang mga pangdiwang pangw^atas?

N. Ang mga sumusun(Sd:

I —Nagagawang mga pangdiwa ang niga pang-

watas na binaybay sa um sa pamamagitan ng anyong

pag na iniangkap sa mga salitang ugat, hal. : basa,.

sulat, lakad. takbo, langoy, kain, araw, ulan, suntok,

ui>d, sigaw, atbp, ay nagiging pagbasa, pagsulat, pag-

kikad, pagtakbo, paglangoy, pagkain, pag-araw, pag-

ulan, pagsuntok, pag-upo, pagsigaw.

2.—Nagagawa ring mga pangdiwa ang mga pangw^atas

na bkiaybdy sa mag sa pamamagitan ng anyong pag

na iniangkap sa mga ugat na inulit ang isa 6 da-

lawang titik ng unang pantig nito, hal.: aral, salita,

saing, iuto. rabi, w^asto, masid, habol, hanay, buo,

^akip, atbp. ay |nagiging {pag-aaral, pagsasalita,^pag~
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sasaing, paglulut<\ pagsasabi, pagwawast6, pagmama^
sid, paghahabol, paghahanay, pagbubu6, paglalakip.

3.—Ang mga pangwatas na binaybay sa anyong
mang ay nangagagawa ring pangdiw^ sa pamamag-
itan ng anyong pang na inuulit ang unang dalawang
titik ng ugat na binago, taglay ang kanyang pagkakaba-
gong malimit mangyari, hal. :huli, isda, utang, pulot, puti,

bat6, tiklop, pitas, atbp. ay nangagiging panghuhuH^.
pangingisda, pangungutang, pamumulot, pamumuti.
pangbabato, paniniklop, pamimitas.

4.—Nagagawa pa ring mga pangdiwk ang mga pang
watas na binaybay sa nia sa pamamagitan ng any6ng^,

pagkd, na iniaangkap din sa salitang ugat, hal : tuto,,

tulog, higa, hulog, takot, gulat, bagod, inip, atbp.

ay nagiging pagkatuto, pagkahulog, pagkatakot, pag-

kagulat, pagkabagod, pagkainip.

PANGDIWANG MALIMIT ((3 FHKClJENTATlVi >)

G. (lAno ang tinata\vag na pangdiwang maliniit?

N. Yaong nagbabadya ng kadalasan sa paggawa

6 ginagawa sang-ayon sa mga gawa 6 kilos ng ugat.

G. ^Paano ang mga paraan ng pag' ubuo sa ba-

gay na ito?

N. Sa iba't ibang kaparaanan:

Una,—Sugpungan ng an 6 han sang-ayon sa tun-

tuning sinusunod ang salitang u^^at, iial. : sa damo ay

damuhan, sa halaman ay hAlamanan, sa ikmo ay ik-

muhan, sa saging ay sagingan, sa niyog av niyugan

^a kawayan ay kawayanan, sa baliay ay bahayan^

sa paligo ay paliguan, sa pusali ay pusalim, atbp.

Ikalawd,—Sugpungan din ng an 6 han aiig i:gat, saka
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ulilin 6 dala^raliin ang unang pantig nito, hal. : sa

l:ain ay kal anan, sa silid ay sisidlan, sa np6 ay luipan,

sa higa ay hihigan, atbp.

//v'a//o.~ Angkapan ng ka at sugpungdn ng an 6

han ang salitang ugat, saka ulitin ang unang pantig

nito, hol.: sa tisod ay katitisuran, sa hulog ay ka-

huhulugan, sa dapil ay kddadapitan, sa untog ay kii-

uuntugan, atbp.

Ikaapat.—NagagawA ring pangdiwiing malimit ang

ilang iuga pangwatas sa kanyang mga panahong ha-

hat-apin, hal. : paghuhukuman, pagbibitayan, pagbaba-

riLin, pagpapatayan, pagbibinyagan, pagbabaunan, atbp.

PANGDIWANG KARAMIHAN (6 COLKCTIVO)

G, ^'An^ ang tinatawag na pangdiwang karamihan?

N. Ya6ng na sa bikmg na iisd ay tumutukoy sa

maraming ngalan, l)agay 6 ano man sang ayon sa

lamdn ng ugdt.

G. ^Paano ang kanyang pagbubu6?

N. Sa mga kaparaanang sumusunod:

Una.^ Ang iking salitrmg ugat na nagbabadya ng

pmahon na angkapan ng anyong mag ay nagsasaysay

ng kabiulan, hal. : sa hapon ay maghapon, sa damag

ay magdamdg.
Ikalawdr—Kwng iniangkap ang sang na nagbuhat

sa isd, ay nagbabadva ng lahdt 6 kabudan ng ano

mang bagay na tagkiy ng ugat, hal.: sang oras, sang-

araw, sanglinggo, sangbuw^an, sangtaon, sangpuo,

sangdaan, sanghbo, sanglaksd, sangyuta, atbp.

IkatlS,—Sa mga ugat na nagsusuht ng po6k 6 ano

man na angkapan ng sang at sugpungdn ng an 6
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han ay nagbabadyd rin ng karamihan 6 kabuuan,

hal. : Sangbahayan, sangbayandn, sangdaigdigan, sang-

sinukwban, sangtinakpan, atbp.

Ihaapai.—Kung angkapan ng sang ang niga pang-

diwing mayhalo sa pamamagitan ng ka at an 6

han ay nagbabadya naman ng ganap na kabuuan,

hal. : Sangkapuh'ian, sangkatauhan, sangkalangitan,

sangkalupaan, at iba pa.

IV KABANATA
Salitangr Paog^turing: (o Adietiyo)

GuRO. <;An6 ang katuturan ng salitani:^ fyaniifnringf

Nag aarai,. vSaHtang pangturing ay isiing bahagi

6 pangkat ng kaisipan na siyang inilalakip 6 idina-

ragdag sa pangdiw^ upang mabago 6 nuikikda ang

kdtuturdn nito.

G. Ang mga saUt^ng pangturing, ^sa ildn nalKi-

bahagi?

N. vSa dalawa, gaya rin ng pangdiwa: dalisay at

mayhalo. Dalisay ang saHtang wahlng idinaragdag na

ano man sa kanyang pagigiag saHta, hal. : tamiid, pa-

ngit, duwag, payapa, tahimik. Mayhalo ang saHtdng

ugat 6 daHsay na dinagdagan sa una 6 huHhan ng

aa5 nim^ atiy^^ (6 pirtieula), hal.: mabuti, mataas,

malaki, masam^, maganda.

G. ^iMarami bag^ sa ating wika ng mga pagturing?

N. vSa mga saHtAng dalisay 6 ugat ay hindi lub-

hang karamihan, samantalang sa mga salitang may-
shalo ay siyang lubhdng marami.

G. ^Pano ang paraang ginagawa nang ang mga
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salitang ugat 6 dalisay ay maging salitang niayhaldP

N. Ang karaniwang gawin ukol sa bagay na ito-

ay dinaragdagan ng ma sa unahan ng salitang ugat

6 dalisay.

Narito ang isang talaan ng mga salitang ugat 6'

dalisay na nagiging salitang mayhalo sa mga salitang.

pangdiwi (6 sustantivo) at sa mga pangturing (6 ad-

jetivo).

Ugdt 6 (lalisay Salitarig pangdiwa Salitang pangturing^'

Buti Kabutihan Mabuti
Sama Kasamadn Masama
Pula Kapulahdn Mapula
Laki Kalakihan Malaki

Hal)a Kahab^an Mahabk
Lakas Kalakasan Malakas

Bigat Kabigalan Mabigat.

Nagiging saHtatig pangturing ang Higa ugat na nag-

babadyA ng pagkakaparis 6 pagkakapantay kailan ma't.

inangkapan ng ka, hal: kaparis, katulad, kapara, ka-

wangis, kahambing, karnukha, kawangki, kapantay, at

iba pa.

Nagiging pangturing din ang mga ugat na nagsu-

sulit ng pagkakahali 6 kalagayan ng ano man kai-

lan ma't inangkapan ng ka, hal. : kahati, kaputol, ka-

piraso, kabiyak, kaunti, kapatak, karamp6t, atbp.

Nagiging pangturing pa ang mga ugat na nagsa-

saysay ng ano man kailan ma't inangkapan ng ka

at inulit ang buong ugat 6 unang dalawang pantig.

eito, hal. : kagulatgulat, katakottakot, kagitlagitla B^-

sindaksindak, kahapishapis, kakilakilabot, katawatawa,.

kalugodhigod, kaibig-ibig, kaayaaya, atbp. Ang mga*
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pangturing na ito'y maaari ring sabihin sa pamamag-

itan ng nakd na inulit ang unang pantig ng ugat,

hal. : nakagugulat, nakatatakot, nakagigitla, atbp.

G. ^iMayroon pa bagang ibang pangturing na nag

bubuhat sa iba?

N. 06 p6 na nl.nggaHng sa pangwatas at pina-

imagatang pangturing na malimit. Naito ang iba't ibang

paradn ng kanyang pagbubuo.

Una,—Angkapan ng ma ang salitang ugat at sug-

pungan ng in 6 hin sang-ayon sa sinusunod na tun-

tunin, hal.: masintahin, maawain, mahabagin, maibi-

gin, mawilihin, masuwayin, masunurin, mairugin, at

Iba pa.

Ikalayud.—Angkapan din ng tna at sugpungan ng

in 6 hin, saka ulitin ang unang dalawang titik ng

unang pantig ng ugat, hal. : matutulugin, matatawa-

nin, magagalitin, malihmutin, masasaktin, mapapala-

rin, malulugdin, matatakutin, atbp.

Ikatlo,—Sugpungan lamang ng in 6 hin ang sali-

tang ugat, hal. : GdUsin, mut^in, bulutungin, pigsa-

hin, hikkin, iyakin, sumbungin, tiyanin, bukulin, atbp.

/fea/)a^.—Nagiging pangturing din ang mga panahong

haharapin ng pangwatas na binaybay sa 7nag, hal.

:

magsasak^, magpapanday, magbabaka, magbababoy.

raaggugulay, magpapalayok, magpapasan, magbubuhdt,

atbp.

Ikalimd.—Nagiging pangturing pa rin ang mga pa-

nahong haharapin ng pangwatas na binaybay sa mang,

hal. : manggagawa, manggugupit, manghahabi, mang-
wawalis, mangingisda, manunubos, maninila, manunu*
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kit, manimula, mamamahayag, raangangatha, mana-

nalaysdy, mananagakSg, atbp.

Ikaanini.—Angkapan ng mapag ang mga salit^ng

tigat, hai. : mapagbir^, mapaglaio, mapagniasid, ma-

pagpuyat, mapagbulong, mapaglibak, mapagbiyaya,

mapagdasal, atbp.

Ikapito,—Angkapan naman ng pahl ang ugat, hal.

:

Palakain, palainom, palausap, palasumpa, palatakbo,

palasulat, palabasa, palasayaw, palasuway, palasigaw,

palakiro, palabihis, atbp.

Ikawalor Angkapan ng tagd ang mga salitang ugat.

Dapat akinung ang niga ugat na binaybay sa inag

6 mang ay dapat magtaglay ng pag 6 pang, hak :

tagatanod, tagabantay, tagatugtog, tagakain, tagapag-

kito, tagapagsaing, tagaingat, tagapangasiwa, taga-

paglaba, atbp.

G. ikno ang kaibhang nangyayari sa mga salitang

pangdiw^ at sa mga pangturing?

N. Makiki p6 ang pagkakaiba ng dalawang ito,

sapagka't ang pangturing kailan ma*y nangangaila-

ngan ng tuk)ng ng isang pangdiv^& upang magtagldy

ng isdng bu6ng kahuUigan 6 kaya'y bumuo ng isAng

kaisipan (6 oraeion) ; samantal^ng ang pangdiwk ay

d\ na kailangan ang tulong, at sukat sa kanyang sa-

rili*y niadaring magkaroon ng isang budng katuturdn.

Halimbawd: malinaw na tubig, magandang buwan.

mainit na araw. Sa halimbawt\ng ito ang itibig, ang

buwdn at ang araw ay mga salitang pangdiw^ na

siyang^ nagbibigay ng kahulngan sa kaisipan, at ka-

hi't banggitia ang bawa't isa ay mauunaw&^an ng

sino man; samantalkng ang malinaw, magandd at
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mainii ay mga pangtiiring iia siyang biunabago a

tuniutuiing ng kaluturan sa niga pangdiwang kasaka-

sama niki, at kung banggitin ng walang katulong ay

hindi mauunawaan ng sino man, sapagka^t hiiidi ma
tantong kung atio ang malini.w, kung ano ang nut

gandd 6 kung ano aoig n^aiait.

G. ^iMaaari baga kung niinsang malagay siyang

mag-isd sa kaisipan?

N. Maaari p6, kaikin ma't an^ saHtang pangdiwa

na siydng nagbibigay ng katuturan ay hindi naka-

lantad, nguni t dapat matakistas na nakatag(\ hak

:

ang mga masasama'y pinaiurusahan, ang ikalima'y

huwdg papatay. Sa masasanni ay nakatag^y ang sa-

Utang tao at sa ikalnnd ang saUtAng utos,

G. eiMaaar} kayang ang saHtang pangturing ay

gamititi lang mag-isa sa pamamagttan ng ibang pa-

raan?

N. Go p6, maaari, kaikm ma't inaakbayan sa una

ng pang-akbay ang na ang katutura'y katumbas sa

isang ngalang pangdiwa, hak ; ang masama '<xy dapat

itapon, ibig sabihin nito sa makatuwid ang kasaiuaan;

ang mahiitt ay dapat liUranin, sa makaiuwid tinutukoy

ang kabutihan,

UKOL SA BTLANG NA DALAWA (> MARAMI *

G. <iPano ang paglalagay sa bilang na dalawa 6 ma~
rami ng mga saHtang pangturing?

N. Kung mga saHtang daHsay 6 ugat ay pinangu-

ngunahan ng inga na siyang ginagamit sa ganitong

bagay, hak : pangit na tao, tamad na lalaki, kung sa
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iisd, at kiing sa dalawa 6 maranii*y ginagawang mga
paugit na tao, mga tamad na lalaki.

Kung mga salitang mayhalo na nagbuhat sa ma
. ay imiulit lamang ang unang pantig ng ugat,

haL : malaking aklat, mahabang talumpati, magandang
<Ialaga kung sa iisa, at nagiging malalaking aklat,

mahahabing talumpati, mga magagandang dalaga kung

t^a dalawa 6 marami. (i) Nguni't kung ang salitang

paugdiwa ay siyang nauuna kay sa pangturing ay dapat

iagyan ng mga at ito'y kailangang iuna sa pangdiwa

at ulitin ang unang pantig «g salitang ugat, hal. : mga
talumpating mahahaba, mga dalagang magaganda.

G. Kung sa isang kaisipan ay nagkakasamasama ang

mga salitang pangturing, <:paano ang dapat gawin?

N. Sakahng ang nauuna'y ang saHtang pangdiwa

kay sa mga pangturin^, doon dapat iuna ang mga
at sa mga ito (pangturing) ay di dapat- lagydn ang

bawa't isd ng mga kundi ulitin ang unang pantig ng

bawd't ugdt, hal. : Sa Sangtinakpd'y may mga bayang

malalaki, madadakila, magigiting at mararangdl. Kung
ang nduund namd'y ang isdng salitang pangturtng

kay sa pangdiwd ay dapat iund roon ang mga at ang

(l) liiaakala kong tAinipak ang ganitong tuntunin sa pag-

ialtigay sa bilang na dalawa d marami ng mga salitang pan^-
turing na nagbuhat sa ma, Marami ang napapansin kong
jLfvunagawa na, pinangungunahan pa ng mga bukod ang pag--

nlit sa unang dalawang titik ng unang pantig ng ugat, gaya
sa lialimbawa, ng: mga mahalhabang tahimpaiiy mga dalagang
magagandd. 8a ganang kuro ko, ang ganito'y hindi tumpdk
sapagka*t hindl man lagydn nf mga ay nagbabadya rin
ng dalawa 6 marami.
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tiiga kasamahan niya'y dapat ulitin ang niga unang

pantig ng ugat, haL: Sa Sangsinukob ay may mga
masasamang tao, manglulupig, manggagaga at mama-
matay sa kapuwa tao. Dapat alaming ang huHng pa-

raang ito*y hindt lubhang gamitin di paris ng una.

SA MGA SALITANG PANGTULAD (6 < 'OMPARATIVO)

G. t;.\n6 ang salitang pangtulad?

N. Salitang pangtulad» yaong nagpapakilala ng

katangian ng isang pangdiwa kung ipaparis 6 iliaha-

lintulad sa kapuwa pangdiwa. vSa Wikang Tagalog

itong pangtulad ay may dalawang uri: isa'y ang

nagbadadya ng pagkakatulad at ang ikalaway ang

pagkakahigit.

G. ^Alinalin gmg mga salitang pangtulad sa ating

wik^?

N. Marami pong lubha, at narito ang kanvang

pagkakabukodbukod : sa pagkakatulad : ga 6 gaugga^

para 6 gaya, magkapara 6 uiagkaiulad, si}i(^ 6 kisiai^,

;at magkasing: -"-a pagkakahigit : laio at pa.

G. ^Kailan ginagamit ang ga 6 gangga?

N. Ang ga ay ginagamit kailan ma't ibig sukatin

ang laki, taas, liit, tigas 6 ano nian ii^^^ i->an^ ^>^i^3^y

kung ihahalintulad sa iba, hal.: itong brilyanteW ga

munggo ang laki, ga bato ang tigas ng kanydng )>us6,

ga damak ang taas ng tubig. Ang gan^^^j:^i ay kawangki

rin ng ga at iisa sila sa paggamit, bagama't ang tila-

gang kagamitan niya'y kung tumutukoy sa bilan;^ na

dalawa 6 marami, hal.: ang mga gangganitong gawa ay

siyang intiugali tuwi na ng niay masasamang btKlhi;

ang mga gangganiyang tao ay siyang mga dakiia.
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G. ^Kaildn dapat garnitin ang para 6 gaya?

^

N. Ginagamit ang para 6 gaya kailan ma't pinag

paparis ang ihdng bagay sa kapuwa bagay ng wa-

lang kimangan. Ang bagay na ipaparis ay dapat

ilagay sa pangtukoy at ang pagpaparisan ay sa pang arit

at ang para 6 g^M'a ay dapat mahuli sa pangturing,

hal. : vSi Pelisa'y rnagandang para ni Mameng; akcVy

mabuting gaya niya; ang mga mata mo*y manining-

ntng na ])arang biluwin. Dapat aUiming ang paris at

iulat^ ay kawangki rin ng para 6 i;aya.

Dapat ding matanto na, kung may ka sa unahan^.

na sa madaliang sabi ay nagiging kapara, kagaya,

kaparis, katukid. at ang iba pang kasing-uri rin nito

gaya ng kawangis, kahambing. kawangki, kamukha,

kalialimbawa, kahaHntulad, ay ginagamit ding ma

minsanminsan katulad ng para 6 i^aya lalong kilona

kung liindi lubhang mahaba ang ibang l^isipan, hak

:

vSi Ludo'y katukid ni Kidel : ang pusa'y kaparis ng

tigre, Lah')ng angkap kung gagamitin sa pagkakaikl

6 kaya'y dagdagan sa una ng wala, hal. : Si Yoyong

ay wakkig kahahntulad sa karunungan; si Maria>'

waking kahalimbawa sa kahinhinan.

G. ^Kailau ginagamit ang magkapar^o inagkatnladf

N. Ang magkapara 6 magkattdad at iba pang gang-

ganito ay dil! ilKrt nanggaHng sa kapara, katulad,

kaparis, atbp. na inangkapan ng mag. Ginagamit ang

mga ito sa mga bagay na pinagpai^aris ng walang

kimangan, na, ang mga pinagpapara ay dapat ilagay

sSa pangtukoy at ang pangturing ay sa huH, hak : 8i

Petra at si Maria'y magkapara ng ganda; si Siso at

si Mente ay magkatulad ng dunong.
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G. ^Kailan ginagamit ang sin^ 6 kasinf!^?

N. Ginagamit ang sing 6 kasing kailan nia't pi-

nagpaparis ang isang bagay sa kapwa bagay nang

walang lamangan, at kaitangang ilagay sa pangtukoy

ang pangalan 6 bagay na ipaparis at sa pang ari naman
ang ngalan 6 bagay na pagpaparisan, hal. : ang

inga anak ni Lueio'y singlaki ko, si Mateo'y

kasingtaas ni Karlos. Kung tumutukoy sa dalawa

6 marami'y kailangang ulitin ang unang pantig ng

ugat ng pangturing, hak: ang mga anak m Luoio'y

singlakiki ko, ang mga aso'y kasinglaUiki ng baboy.

G. <;Kailan naman* ginagamit ang magkasinii?

N. Ginagamit ang magkasing kailan ma't ang mga
pinagpaparis ay na sa pangtukoy at nagsasaad ng

dalawang bagay na magkahalintulad 6 magkakapan-

tay, hal. : si Pedro at si Huan ay magkasingdunong,

ang anak mo't ang anak ko ay migkasingbuti. Kung
bumabanggit sa bilang na dalawa 6 iTiarami ang bawa't

isa sa mga pinagpaparis av kailangang ulilin ang

ikalawang pantig ng magkasim:, at sa katagang sabi'y

gawing magkakasing, hal. : ang mga anak ko ay mag-

kakasingbuti; anj mga kababayan mo*t mga kaba-

bayan ko*y magkakasingtulad ng ugali.

G. ^Paano ang gagawin kung ibig tumukoy -ng

*sang ngalan 6 bagay na nakahihigit?

N. vSa tatlong kaparaanang sumusunod:
I.—Ilagay sa pangtukoy (6 nominativo) ang naka-

hihigit at sa panglayon (6 acusativo) ang nahihigtan;

hal. : si Andoy ay rnarunong kay Pedro; ang aso'y

mataas sa pusa.

2.—Ang ganll6 ring ayos na pinangunahan lamang
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ng lalo atig salitang pangturing, hal. : Si Lueio^y la-

ilong mataas kay Huan;ang mangga'y lalong masardp

sa bayabas.

3.^—Ang gayon ding ayos na nilagyan ng pa sa

ihuli ng pangturing, hal.: si Yoyong ay maputi pa

kay Huse; ang araw ay maganda pa sa buwan.

;SA MGA vSALTTANG PANGTAAS (6 SlJPERLxVnVO.)

G. ikno ang salitang pangtads?

N. Salitang pangtaas ay siyang nagpapakilala sa

^mga pangturing ng kanyang kataasan, hal: vSi Pe-

4iro'y mabuting mabuti, si Lueio'y lubhang marunong.

G. ^Paano ang pagtatatagng mga salitang pangiadst

N. Sa ibd*t ibang kaparaianan:

(/#ta.—Ilagay sa una 6 huli ang bibha ng sali-

ilang pangturing, hal. : Si Ricardo*y hibhang mabuti,

^6 kaya: vSi Rieardo'y mabuting lubha.

Ikakmd,— Ilagay ang iotoo sa una 6 huhhan ng

salitang pangturing, hal. : vSi Rieardo'y tptoong ma-

'buti, 6 kaya: Si Rieardo'y mabuting totoo. Maaari

•tin itong dalawahin at gawing totoong totoo, hal.

:

:Si Rieardo'y totoong totoong mabuti.

Ikatid.—Ilagay sa una 6 hulihan ng salitang pang-

ituring ang di sapala, hal. : Si Rieardo'y di sapalang

miabuti, 6 kaya: Si, Rieardo'y mabuting di sapala.

Ikaapai.—Ilagay sa una 6 hulihdn ng salit^lng

;|>angturing ang di hamak, hal. : Si Ricardo*y di ha-

mak na mabuti, 6 kaya: Si Rieardo'y mabuting

-di hamak.

Ikdlimd—Ulitin 6 dalawahin ang salitang pang-

turing na paglalakipin sa pamamagitan ng pang-anib
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(6 ligaz6n) na nauukol, hal: Si Rieardo'y niabuting

mabuti; ang pag-aaral ay mahirap na niahirap.

Ikaanim.—UJitin 6 dalawahin ang sahtang pangtu-

ring at pangunahan ng anyoug ka at an 6 han sa

hulihan, hal. : vSi Rieardo'y kabutibutihan; ang sam-
pagita'y kagandagandahan sa tanang bulakkik.

Ikapiio—Ang niga salitang ugat 6 dalisay na inang-

kapan sa una ng napaka, hal.: Si Rieardo'y nupa-

kabuti; ang sarnpagita'y napakagandd.

Ikawald.—Ang niga panwatas ay may iUing pang-

taas, na, ang ginagawa ay ihiiuHt ang buong ugat na

siningitan ng ng^ hal.: tawa ng tawa, tawag ng tawag^

kain ng kain.

SA MGA 8ALITANG PANe^LAKl (6 AUMENTATIYO)
G. ^Ano ang sahtang panglaki?

N. SaHtang panglaki, yaong nagpaparagdag sa ka-

hulugan ng ugat,

G. ^Paano ang pagbubuo ng mga ito sa ating wik^?-

N. Sa dalawang kaparaanan lamang:

i)— llagay sa una ng ugat ang saHtang wa/aA^/, haL

:

malaking tao, malaking hayop, malaking lalaki, ma-
laking babae, malaking bahay, malaking pusa, mala'r

king suso, atbp.

2)— Sugpungan ng an 6 lian ang ilang Seditang

ugat, hal. : sa ulo ay uluhan, sa mata ay matahan.

sa ilong ay ilungan, su bibig ay bibigdn, sa ngusc>

ay ngusuan, atbp. Dapat alaming ang mga saHtang.,

ito'y maaarl ring sabihin sa pamamagitan ng wa>-

lakl, hal. : malaking ulo, malaking mata, malaking

ilong, atbp.
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BA MGA SALITANG PAN(xLIIT (O DIMINlJTIVO)

G. ^iAno aiig saUiang pangliii?

N. vSalitang pangliit, yaong nagpapabawas 6 nag-

papakulang sa kahulugang taglay ng salitung iigat.

Q. ^Paano ang paraang ginagawa sa ganitong pag-

babawas.^

N. Sa niga kaparaanang sumusunod:

I.—Ang mga pangdiwang dalisay ay inuulit/ ang

buo 6 ang unang dalawang pantig ng ugat at saka

sinusugpungan ng an 6 han, hal.: sa hari ay harl-

harian: sa dios ay diusdiusan: sa tao ay tautauhan;

sa ibon ay ibunibunan: sa matanda ay matamatan-

daan; sa bulaklak ay bulabulaklakan; atbp.

2.-"Ang mga pangdiwang mayhalo sa pamamagitaa

ng ka at an 6 han ay nagiging pangliit kailan

ma't dinagdagan sa una ng tnay, hal. : may kalaka-

Siin, may kabutihan, may kahinaan, may kasamaan,

may kapulahan, atbp.

3.—Ang mga pangturing na mayhalo sa pamamag-

itan ng nia ay nagiging pangliit kailan ma't inuu-

lit ang salitang ugat, hetl. : maasimasim, malakasla-

kas, mabutibuti, niatamistamis, masamasama, mapu-

lapuki, atbp.

4.—Ang mga pangwatas (6 verbo) na binaybdy sa

iba't ibang anyo (6 partieula) ay nangagiging pang-

liit kailan ma't inuUt ang mga saHtang ugat, hal. :

tumatakbotakbo, nagtutulogtulog, nahihigahiga, bina-

basaba^, inihilakadkikad, pinagsaHsalita, atbp.

5.—Nagiging panghit din sa mga salitang kaunti,

munti^ mi'iliit^ ang mga ugat na iba*t iba, hal. : kaun-

ting tubig, munting bahay, maliit na mangga, atbp.
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SA IBA PANG BAHAGI NG SALITAN(^ PANGTURING

G. <;An6 pang bahagi niayroon ang salitdng pang-

tiiring?

N. Ang mga ito: Bilang na l^anghaiay (6 niime-

ro eardinal), hilang na panghandy (6 niimero ordinal),

bilang na pang ulit (6 mimero adverbial) at hilang

na panghahagi (6 nuniero distributivo.)

G. Ano ang bilang na pangbatay (6 numero ear-

dinal)?

N. Bilang na pangbatay, yaong tanging tumutu-

koy sa karaniwang bilang, Iial. : isa, dalawa, sam~

puo. Kung ibig humigit dito'y kailangang dagdagdn

sa una ng labing, at kung magkaganito'y magiging:

labing isa, labing dalawa, labing siyam. Kung ibig

pa ring humigit dito 6 kaya'y tumukoy ng mataas-

4.aas ay dapat dagdagan sa huli ng puo, at kung

magkagayo'y magiging: dalawang puo, tatlong puo,

'siyam na puo, at iba't iba pang pagdaragdag kung

ibig tumukoy ng lalong mataas na bilang.

G. ^iAno ang bilang na panghanay (6 mimero or-

dinal)?

N. Y/aong ginagamit sa pagbilang na sunodsunod,

hak : una, ikalawa, ikatlo, ikasangpuo.

G. <:Pano ang pagtatatag ng mga bilang na ito?

N. Madali p6: sukat na ang dagdagan ng ika 3,ng

mga bilang na pangbatay, maliban lamang ang una

na di nangangailangan nito.

G. ^Ano ang bilang na pang-ulit (6 mimero ad-

yerbial) ?

N. Yaong ginagamit sa pagbilang nang kung ma-

Jkailang ginawa 6 ginanap ang isang bagay^ lial

:
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itimsan, n.iakalawc4, makatlo, niakalima, makasangpuo.

G. ^Pano naman ang pagtatatag ng mga ganitong.

bilang?

N. Dinaragdagan ng inaka sa mga bilang na pang-

batay, !iban lamang ang una na di kailangang dag

dagan.

G, ^;An6 naman ang bilang na pangbahagi (6 nu-

mero distributivo)?

N. Yaong ginagamit sa pagbilang na pahatihati

6 paulitulit, lial.: isaisa, tig-isa, isA.

G. (iPaano ang pagtatatag ng mga bilang na ganito?

N. Sa mga paraang sumiisunod:

Una,—Ulitin 6 dalawahin ang mga bilang na pan^:-

batay na kung minsa*y imiulit ng buo at kung minsa*y

ilang pantig lamang, hal. : isaisa, daladalawa, sangpii-

sangpuo.

Ikalawd.—Lagyan sa una ng anyong iig sa mga
bilang na pangbatay na leung minsay nawawala ang

unang titik ng salitang ugat, at mula sa lima ay

imiulit ang unang pantig;hal.: tig-isa, tigalawa, ti-

gatlo, tiglilima: tigpipito, tigsasangpuo.

Ikatlik—Ulitin 6 dalawahin ang unang pantig ng

mga bilang na pangbatay, hal. : iisa, dadalawa, sa-

sangpuo.
V. KABANATA

Salitang: Pangtayo (o Fronombre.)

GiiRo. ^Ano ang kahulugau ng salitang pangtayo?

Nag-aaral. Ang pangtayo ay isang pangkat 6 ba-

hagi ng kaisipan (6 oraeion) na siyang inildlagay 6

inihahalili sa pangdiwa (6 sustantivo) upang maiwa
san ang malimit nitong pag-uulitulit.
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G. ^Mangyayari bang ipaliwanag ang bagay na it(>

' sa paniamagitan ng isang halimbawa?

N. Oo p6: masamang dinggm ng siao man kimg^

sabihin sa halimbawa : Si Liieio'y naparoon sa puloug,

at sa piilong si Li/eu/ 3/ nagtahimpati. Nguni't mau~

linawaan ng lahat kung sabihing ganito: vSi Lweio^y

naparoon sa pulon^/ at dito siya ay nagtalumpali.

Ang pangtayong dito ay siyang humahli sa pulorig,

at siyd kay Lneio.

G. ^-Ilang bahagi ang sakkiw ng sahtang pangtayo^

N. Lima ang kanyang sinasaklaw: Pangtayo sa np^a-

hin ng tao (6 pronombre personal), pangiayo sa pag-

tiiinro (6 pronombre demostrativo), panglayo sa pag-

aari (6 pronornbre posesiyo), panglayo sa pagiatandng;

{6 pronombre interrogativo), at pangiayo sa paghaha-

lak (6 pronombre indeterminado).

Px\NGTAYO SA NGALAN NG TAO ((3 Pb^HSONAS.)

G. <:An6 ang pangtayo sa ngalan ng tao?

N. Yaortg saUtang inikilagay 6 inihahalih sa pang

diwa na tumutukoy sa pangalan ng tao, at kung

minsa'y sa mga pangalan ng hayop 6 bagay.

G. <;Ilan ang mga pangtayong ito?

N. Tatlo: ako, ikdw, siyd, na pinamamagatang una,

ikalawa at ikatlong katawiin (6 perhona).

G. t^ySaansaan ginagamit ang tatlong katawang ito?

N. Ang ako ay siyang inilalagay 6 inih ilialiH sa

ngalan ng taong nangungusap; ang ikdw av siyang

inihahalili sa ngalan ng tdong kinakausap: at siyd ay

siyang inihahaUli sa ngalan ng tao 6 baga\- na pi

nag-uusapan.
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G/ ^Paaiio aiig pagbabaling (6 deelinaeion) ng mga
-pangtayo sa ngalan ng tao?

N. Gaya ng niga paraang sumusunod:

l>AGBABALINO NG MGA PAN(rrAYO SA NGALAN
NG TAO.

Unang katawan.

Hilang na ii'^d

Paagtukoy. . . Ak(S.

^ s iAkin.
^^'^"--^"

!ko.

Hiiany n« thilaird 6 marami

rangtutoy (^t^^^t
i Atin 6 natin.

Pang^ari
Aminonamin

tangan...
; ^anita 6 nita.

Nata 6 ta.

S#i a tin , sa

Pangbyoa ... Sa akin. Panglayon.
; s^^l^^nita, sa

^ nata.

G. ^Kailan ginagamit ang na sa lagay na pang-

tukoy?

N. Gaya na ng namalas ang pangtukoy ay may
apat na uri na may iba't ibang kagamitan.- ako sa

lisa, at iayo, 6 kami at kitd 6 katd sa dalawa 6 ma-

rami.

Unang iiri,—Ginagamit ang ako kailan ma't iniha-

halili sa ngalan ng taong nangungusap, hal. : Ako ay

mabirap, ibig sabihin nito'y mahirap ang taong

nagsasahta, na kung ang taong ito sa halimbawa'y

nangangalang Pedro, ang saUtang yaoy katumbas ng

Si Pedro ay mahirap,

Ikalawd,—Ginagamit ang tayo kung tumutukoy sa

dalawa 6 marami, kailan ma't ang taong nangungu-

"sap at ang taong kinakausap ay nasasaklaw kapwk
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at ibi pa, hal. : Tayong mga piltpino ay marurunong,

ibig sabihin ng halimbawang it6 na marunong ang

tiagsasalita, saklaw ang kanyang kausap at pati ng

ibang kababayan natin.

Ikatlo.—Ginagamit naman ang kami sa dalawa rin 6

marami, kailan ma*t ang taong nagsasalita ay hindi

sinasaklaw ang kanydng kausap kundi ang ibang

kababay^n 6 kasamahan niya, hal : Kaniing mga pi-

lipino ay nuirurunong, ibig sabihin nito'y marunong
ang nangungusap saklaw arig kanyang mga kalahi 6

kasama kaya, nguni't ang kausap ay hindi nasasakkiw.

Ikaapat.—Ginagamit ang kiid 6 katd kailan nia^t

tumutukoy sa dalawa lamang at hindi maaaring hu-

migit dito, at ang dalawdng natura'y ang nangungu-

sap at ang kinakausap: lial. : kita ay marunong, 6 katd

ay marunong, mga saHtang katumbds na sabihing

kitd 6 katdng dalaaed ay marunong.

G. ^Kaikln ginagamit namdn ang na sa pang-ari?

N. Dapat munang matanto na ang pang ari ay

may liniang uri na, kung gamiti'y nagkakaibaiba:

Akin 6 ko kung sa iisa at atiyi 6 natin, amin 6

namin, kanitd 6 nitd at natd 6 ta kung sa dalawa

6 marami.

Unang uri.—Sa iisa'y ginagamit ang akin kailan ma*t

ito'y naiiuna sa pangdiwa 6 pangwatas, at ke kailan

ma't nahuhuli sa mga ito; hal. : Ang aking bahay

ay marikit, 6 ang bahay ko ay marikit.

Ikalawd.Ss, dalawa 6 marami'y ginagamit ang

aiin 6 naiin kailan ma't ang nagsasalita'y sinasaklaw

ang kanydng kausap at ibd pa. Dapat gamitin ang

^utin kailan ma't nauuna ito sa pangdiwd 6 pang-
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%vatas, at nattn kailan ma't nahuhtili, hal. • Ang ating:

baya'y lubhang maganda, 6 ang bayan nati'y lub-

hang magandd.

Ikaild,—Sa bilang na dalawa 6 marami'y ginagamit

din ang amin 6 namiri kailan ma't ang nangungu-

sap ay hindi sinasaklaw ang kinakausap kundi ang

ibang kasamahan 6 kapanaHg niya. Dapat gamitin

ang amiri kailan ma't nauuna sa pangdiwa 6 pang-

watas, at namin kailan ma't nahuhuli, hal. : Ang
aming lupa ay malawak, 6 ang lupa namin ay ma-

lawak.

Ikaaf>at.—Ang kariitd 6 niid ay ginagamit sa dala-

wang dalawa lanuing at di maaaring humigit, kailan

ma't tanging tuiiuitukoy 6 sumasaklaw sa dalawang

nag uusap. Ginagamit ang kanitd kung na sa una

ng pangdiwa 6 pangwatas at nitd kung na sa huli

nit6, hal. . Ang kanitdng bahay ay munti, 6 ang

bahay nita ay munti. r

Ikalimd.—kng natd 6 ta ay ginagamit din sa da-

lawang dalawa laming na nakakatulad ng ka'iitd 6

naid. Ang kaibhan lang niyo\v hindi maaaring ga-

mitin sa una at hulihan ng pangdiwa 6 pangwatas

na di gaya nito, kundi sa huling huii lamang, hal:

Ang bahay nata ay munti, 6 ang bahiy ta ay muati.

G. <;Kailaa nimui ginagaaiit an^ na sa pangliyon?

N. Dapat din munang matanto na ang pan^Iayon

ay may apat na uri na kung gamiti*y may iba't

ibang kahulugan: sa akin kung sa iisa, at sa atin,

sa amin at sa kanitd kung sa dalawa 6 marami.

ihiang leri,—Ginagamit ang sa akin kailan ma't

tumutukoy sa iisa, hal. : It6ng aklat ay sa akin.
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Ikalaiad.—GinsLgamit ang sa atin kailan ma't tu-

mutukoy sa dalawang nag-iiusap at sa iba pa kung

mayroon, lial. : Itong akldt ay sa atin.

Ikatlo.—Ginagamit ang sa amin kaiian ma^t tu-

mutukoy sa nangungusap at sa iba pang kasama-

lian nito, aiguni't hindi nasasakkiw ang kinakausap,

hal. : Itong aklat ay sa amin.

Ikaapat,—Ginagamit ang sa kanitd kailan ma't

tanging bumabanggit sa dalawang nagpapanayam,

hal. : Itong aklat ay sa kanita.

G. ^iPaano naman ang pagbabaling ng ikalawang

leatawan?

N. Pari:$ ng paraang sumusunod:

IKALAWANG KArAWAN.
Bilang na (kilan'd o niara>ni

Pangtukoy. . . Kayo.

P^"g-'^"
iNinyo.

Panglayon. , . Sa inyo.

G. <;Kailan ginagamit ang na sa lagay na pang-

tukoy?

N. Ginagamit ang ikaw 6 . ka sa iisa at kayo sa

dalawa 6 marami kailan ma*t inihahahli sa ngalan

ng tdong kinakausap. Ikdiu kailan ma*t naiiuna sa

pangdiwa 6 pangwatas, at kaf kailan ma't nahuhuH,

hal, : Ikdw ay isang tao, 6 isang tao ka. Ang kayo

kailAn ma*t tumutukoy sa dalawa 6 marami, mala-

gay man sa una 6 huH ng pangdiw^ 6 pangwatas,

hal,: Kay6'y may salapi, 6 may salapi kayo.

G. <;Kaildn ginagamit ang na sa pang-ari?

Bilang na iim

Pangtukoy. . .

i Ikaw.

\ Ka.

Pang-ari
l Mo.

Panglayon. . . Sa iyo.
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N, Ginagamit ang iy(5 6 mo sa iisa at inyd 6*

ninyS sa dalawa 6 inarami. lyo kailan ma*t na sa
una ng pangdiwa 6 pangwatas, at mo kung sa huli,

hal. : Ang iyong mukba, 6 ang mukha mo. Iny6
kung naiiuna sa pangdiwa 6 pangwatas, at ninyo kung
Hahulmli, hal. : Ang inyong mga bahay, 6 ang mga
bahay ninyo.

G. ^iKaikin naman ginagamit ang na sa panglayon^
N. Ginagamit ang .sa iyo sa bilang na iisa at sa

inyo sa bikmg na dalawa 6 marami, mapaund 6
mapahuli man sa pangdiwa 6 pangwatas, hak : ang.

aklat na ito ay s*a iyo: ang aklat na ito ay sa inyo.

N. Paano ang pagbabaling ng ikatlong katawan?
N. Gaya ng sunuisunod:

IKATLONd KATAWAN.

BiUina na ifi<a

Pangtukoy Siya.

^ ^ i Kaniya.
Pang-ari. ] ^-^^'

Panglayon. Sa kaniya.

Bihing na dahnra (> uinmmi

Pangtukoy Sila.

,. V i Kanila.
Pang-an. \ ^r-i^^

i Nila.

Pangkiyon. Sa kanila.

G. ^Kailan ginagamit ang na sa pangtukoy?

N. Ginagamit ang siyd sa iisa at sild sa dalawa
6 marami kailan ma't siyang inihahaUli sa ngalan.

ng tao 6 bagay na pinag-iiusapan hak : Siya ay
marunong; sild ay mangmang.

G. ^ Kaikm ginagamit ang na sa pangari?
N.. Ginagamit ang kaniyd 6 niyd sa iisa at kanild

4 nild sa dalawa 6 niarami. Kaniyd kung na sa una
ng pangdiwa. 6 pangwatas, at niyd kung na sa huli,

hal. : Ang kaniyang kapatid, 6 ang kapatid niya,

Ang kanild kung nauuna sa pangdiwa 6 pangwatas.
at nild kung ndhuhuh^ hal. : Ang kaniking taniman;
a ang taniman nild.

G. ^Kaikin ginagamit ang na sa panglayon?
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N. Ginagamit ang sa kaniyd sa iisa at sa kariild sa

dalawa 6 niarami, hal.: lyang panulat ay sa kaniyd;
itong sinamay ay sa kanila.

PANGTAYO SA PAGTUTURO (6 DKMOSTRATIYO).

G, <;An6 ang pangtayo sa pagiuturo'^

N. Yaong salitang ginagamit sa pagtuturo sa pa
ngalan ng tao 6 bagay.

G. ^'May ilan ang saklaw ng pangtayong ito?

N. Tatlo: ito 6 yari^ iydn at yaon.
G. <:Paano ang paggamit ng bawiUt isd?

N. Ginagamit ang ito 6 yayi kung ang isang pa-

ngalan ng tao 6 bagay na itinuturu ay nutlapil sa na-

ngungusap kay sa nakikinig. lydn kung ang itinu-

turo ay malapit sa nakikinig kay sa nangungusap.
At yaon kung ang bagay na itinuturo 6 piuag -tiusa-

pa'y malayo sa dalawang nag liusap.

G. ^;Paano ang pagbabaling ng niga pangtayo sa

pagtuturo?
N. Gaya ng mga kaparaanang sumiisunod:

PAGBABALING NO MGA }'AN(^TAN'0 SA

PA(^TUTURO,

It6 6 Yahi'.

ilUang nu Hhi .

Pangtukoy Ito 6 yari

Pang ari ..

Dito sa 6

dini sa

Nito 6 niri

r.

Bitang na ihtlau-o o thaidmi.

T> * 1 \ Itong niga 6 y£
Pangtukoy .^ ^^ ^

^ ^ I nng mga

Pang-ari ...

Nito 6 niri

Panglayon \ D i t o sa 6 Panglayon
1 dini sa

! Dito sa mga 6 di

I

ni sa mga
) Nitong rnga 6 ni-

1 ring mga
I
Nitong mga 6 ni-

1
ring mga

] Dito sa mga 6 di-

i
ni sa mga.
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liilang

Pangtukoy

Pang ari ..

.

I^inglayon

Pangtukoy

Pang ari...

Panglayon

na ifsa.

lyan

^
Diyan sa

i Niyan
^Niyan
V Diyan sa

PAGKILALA

lYAN.

Hilang nu

Pangtukoy

Pang ari...

Panglayon

dalaird 6 niarami,

lyang mga
j
Diyan sa mga

) Niyang mga
j
Niyang mga

i Diyan sa mga

na ih^a,

Ya6n

I

Doon sa

;
N i y a 6 n

i noon

i
N i y a 6 n

1 noon
I
Doon sa

Ya6n.

lii/a ng na

Pangtukoy

Pang ari ». .

-

Panglayon

dalan'd d inai'arni.

Yaong mga

Doon sa mga
Niyaong mga 6
noong mga

NiyaeSng mga 6
noong mga

Doon sa mga.

G. ^;Paano ani^ paggamit ng mga pangtayo sa

pagtuturo?

N. Nabubuo -sa mga ganitong kaparaanan:

U}ia,—Ginagamit ang ttd 6 yarr sa iisa at iidng

mga 6 yaring niga sa dalawa 6 marami kailan ma't

«a sa pangtukoy at ang bagay na itinuturo ay ma-
lapit sa nagsasalita kay sa nakikinig, hal. : Itong aking

puso, 6 yaring aking puso; itong mga raata ko, 6

yaring mga matd ko.

Ik(ilaivd.—Ginagamit ang iydn sa iisa at iy<^ng mga
sa dalawa 6 marami kailan ma't na sa pangtukoy

at ang bagay ua itinutnro ay malapit sa nakikinig

kay sa nangungusap, bal. : ly^ng darnit mo: iyang

mga bisig mo.



BALARILANG TAGAL.OG 81

Ikatlo,—Ginagamit ang y(io*t sa lisa at yaong nii]^a

sa dalawa 6 marami kailan ma*t na sa pangtukoy

at ang bagay na itinuturo ay malayo sa dalawang

nag-uusap, hal. : Ya6ng puno ng saging ay malayo;

yaong mga bulaklak ay ma^aganda.

Ang mga lagay na nasa sa pang ari at panglayon

ay ginagamit katulad din lialos ng mga nangaundng

pangtayo.

G. ^[Paano ang dapat gawin kung ang pagtuturo

sa isang bagay ay tinitiyak 6 tinutukoy na mabuti?

.N. Kung ang ano mang pangtayo (6 prononiDre)

ay na sa unahao ng pangdiwa ay inuulit apg pang-

tay6ng na nasa pangtukoy sa hulihan nito, kahi,t

na ang una (pangtayo) ay na sa lagdy na pang-ari 6

panglayon, hal. : itong batang ito; dukha ang ama
niyang batang iyan.

G. tMay iba bang paraan upang huwag dalawa-

hin ang pangtayo kahi't na ang isdng bagay ay ti-

nitiydk na mabuti.^

N. Mayroon po, at sa bagay na ito'y dapat lag-

yan ng pang-akbay ang pangdiwa at sa huli nito'y

ang nauukol na pangtayon/^ dapat taglayin, hal.: ang

batang ito ay malikot; sa higal na sabihing: itong

batang ito ay malikot; mahirap ang buhay ng ma-
tandang yaon, sa lugal nasabihing: mahirap ang bu-

liay niya6ng matandang yaon.

PANGTAYO SA PAG-AARI (6 PO^ESIYO.)

G. ^'Ano ang pangiayo sa pag-aari,

N. Yaong salitang ginagamit sa pag angkin 6 i)ag-

ari ng ano mang bagay, hal : Ang aking bahay, ang
iyong lupa, ang kaniyang manok.
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G. ^Alinalin ang niga pangtayo sa pag-aari?

N. 1/ahat ng mga pang-aii (6 gemti\o) ng mga
pangta^u sa ngalan ng tao (6 pronombre personai).

G. ^l^aano ang ginagawang pagbahaling?

N. Sa pamaniagitan ng mga pang-akbay ng mga
pangalan ng bagay.

l'A(rBAiL\LINf: Ntr I^IGA l^\N(rrAV() SA PAG-AARL

Akin.

Iiiian(j iKi i'isf'i, itilniH} n(( (Utlain} d inaraiai.

^ , , i Ans; akin 6
rangtiikoy

-J ^^^

I

Ng akin 6

Pang ari ...
|

ko
\ Saakino ko
l_

j

Saakinoko
Panglayon ; Ng akin 6

\ ko.

Pangtukoy ;^^g^^'^^"S "^^^^ ^

I

Ng aking mga 6

Ti ^ I
ko

Pang an ... o i
•^

: ba akmg mga o

[ ko
! Sa aking mga 6

Tl 1 1
^^

PanLnayon kt^ t
•

^ -
! Ng akmg mga o-

1 ko.

1y6.

!ti!((n(j va iii«'i. /iilan(j na dalan-a <'> inannni.

T^ , ,
lAni^ iv6 61^ . *

i
Ang iyong mga 6

Pangtukoy
[

^^^^
-

|

Pangtukoy
•; ^^^^^ ^ ^

Pansi ari ..

Ngiyoo mo

baiv6o mo
Pang-ari

i mo

I

Ng iyong mga 6

; mo
j Sa iyong mga 6

1 mo
1 Sa iyong mga 6

mo1

Saivo 6 mo
Panglayon

;
'

|

Panglayon
\^f\ ^g^ 6

;
Ne-n'oomo I ^

b o ^
[ mo.
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Kantya.

8;i

llihing na UiJ(in(j na ihtUura <i ///am?>?/.

rangtukoy ) '^'l«„t,f
'' l'angtukoy ] '^ "

«.
kaniyang

i o niya ^ - ( m^a o niya

I Ng kani} a

Pang-ari... j ^ V"--^ -^ Sa kaniyao

l
nlyd

1

Sa kaniyao

Panglayon \..I''^'^ . .^ ^ |I\g kaniya

[ 6 niya.

I

Ng kaniyang mga

Pang-ari... |. "/''y:^
;
Sa kaniyang mga

[ 6 niya

!
vSa kaniyang mga

Panglayon ..y "'^^^
.

"^ ^ Ng kaniye

[ 6 niya.

ang niga

Ang atin 6 naiin, ang /«yo 6 ninyo at kamld 6 ?u7ri

ay binabaling ding kaparis ng mga naund.
PANGTAYO 8A PAGTATANONG (6 iNTKRROeiATIYOI
G. ^;An6 ^.ng pangtayo sa pagtatanong?

N. Ang inihahalili sa ngakin ng tao 6 bagay sa

mga pagtatanong.

G. <;Sa ilan nabubuo? ^
N. Sa tatl(5: sino, a/?d^at alin.

G. ^iPano ang pagbabaling sa tatl(3ng it(S?

N. Giya nit(5ng sumusun(3d:

liilang na iim,

Pangtukoy vSino

m

Panglayon Sa kanino.

SINO

Bilang na tlataira 6 niaraini.

Pangtukoy f•"«!'"« " ^'"«"S
^ ^ i niga

j^^ ^ \ Kanikanino 6 ka-'
Pang-an ... •

^
i ninong mga

r>r. 1« ^ s
Sa kanikanino 6Panglayon , •

^ -^ kanmong mga.
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lUlang na Usd.

Pangtukoy Ano

Panor-ari

.

Paiiglayon

j Sa ano
I Ng ano

jSa ano
( Ng ano

.

BUang na ihd.

Pangtukoy Alin

Pa„g.art...
jSa*

Paoglayon
j|»'J;»

Pang-ar}..

.

Panglayon

PAOKILALA

AN6
Bilang na dalawd 6 mararni.

Pangtukoy
]An6an6 6 anong

**
*^ ( mga

I

Sa anoano 6 anong
mga

jNg anoano 6

t an6ng mga

I

Sa anoano 6 anong
I

niga
jNg anoano 6
(^

anong mga
ALIN

Bilang na dalaird 6 maramL

aling

mga
vSa alinalin 6 aling

mga
Ng alinalin 6 aling

,
niga

f Sa alinalin 6 aling

Panglayon
i Ng"Sinalin 6 aling

^ . * (Alinaliu 6
Pangtukoy i

Pang ari , .

.

mga

G. ^P^^^no ang paggamit ng sino, ano at alinf

N. Ginagamit ang sino kaildn ma*t ang pagtata-

n6ng ay tumutukoy sa tao 6 pangalan ng tao, hal.

:

^Sino ang hinahanap mo?—Si Pedro; (<Sino ang ^tina-

tawag niyd?—^Si Huan.

Ginagarait ang and kailan ma't tumutukoy ang
pagtatan6ng sa mfa bagay lamang, hal. : ^ano ang
ibig mong raakain?—Ang tinapay; ^ano ang hawak
«iya?—Ang akldt.
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Ginagamit naman ang olin kailan ma't ang pagta-

tanong ay bumabanggit sa mga pangalan ng tao 6

sa mga bagay, hal : <;alin ang magandd kay Pe-

tra at kay Maria?—Si Maria: lalin ang minamasddn
mo?—ang dagat.

G. ^Paano ang paggamit sa kanino at ninof

N. Ginagamit ang kanino kailan ma*t ibig maba-
tid kung sino 6 alin ang kinauukulan ng isang ba-

gay, hal.: <iKaninong aklat ito?—Kay Lueio; ^kanino

itong kanin?—Sa pusa.

Ginagamit naman ang nino kailan ma't hindi na-

watasan ang sagot sa pagtatanong, hal. : <;kaninong

bahay yaon?—Kay Menang.—^Nino?

PANGTAYO SA PAGBABALAK (6 INDETERMINADO)

0, <An9 ang pangkiyo sa pagbabalak?

M. Yaong tumutUKuy ^'^ m'^ pangalan ng tao 6

bagay na di natitiyak,

G. ^Alinalia ang mg^ i>angtay6ng Ito.?

N. Ang karaniwapg gamiti'y itong rtl|a sumusu-
nod: Arw man, hahagya 6 katinii, balang, sino man,
ildn, isd, ibd, tbd pa at wala. Hahmba\\a: Wala ak6ng
mamalas na ano man: bahagya nang umulan kahapon;
baling araw: wala siyang makitang sino man; may
napaiitong ilang tao: may ibang taong dumaling:at
ibd pa.

SA MGA ANYONd LSINASAMA SA AiOA PANGTAYO.
G. ^^iMayroon ba sa ating wikii ng mga any6 (6

I^rtieula) na isinasama sa niga pangtayo?
N. Mayroon p6, at ang mga pangulo ay ito: Ba

^ bagd at kaya.



86 PAGKILALA

G. ^Ano ang kabutihang natatamo sa ganitong

pagsasama?

N. Ang kabutihan nil(V3^ nagpapaganda sa mga
salita at nag^ibigay lakas sa mga pagtatanong.

G. ^?aan*aaa ginlgamit aug ba 6 bciji at kaya?

N. Ang mga ito'y mahmit gamitin sa mga pag-

tatanong, at kung minsa'y kalii't liindi sa bagay na
it6. Dapat matanto na ang mga iva*y inilalagay sa

huUhdn ng mga pangtayo, hal. : ^:An6 ba ang hawak
mo? 6 kaya'y <;an6 hagd ang hawak mo? <:Sino kaya

ang tdong ito?

VI KABANATA

Salitang' Pangwatas (o V€rb@)

GuRo. (:An6 ang katuturan ng salitang f)angwatasf

Nag-aaral. ^alltang pangwatas ay isang bahagi

6 pangkat ng kaisipan ni siyang masasabing diwi
ng isang wiku, na, nagbabadya ng Uisa 6 lialaga,

gawa, ayos 6 lagay na laging nagpapahayag ng pa-
iiah6n, (6 tiempo), bilang (6 numero) at katawan
(6 persona.)

G. ^;Bakit ang saHtang pangwatas ay siyang diw^
ng isang wike^?

N. Sapagka't ang pangwatas ay siyang nagbibigay

buhay 6 katuturan sa n\ga sahta at kaisipan, lial.

:

Si Pedro ay susulat^ ang sanggol ay umiiydk, ang

pusa ay kakain. Ang mga pangwatas sa halimbaw^ng
it6'y ang susulat, untiiydk at kakain,

G. ^Sa an6 na!)abahagi ang saHtang pangwatas? #

N. Ang pangwatas ay nababahagi sa mga sumtS-
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?^un6d: pangdadn (6 transitiyo), pam^^taidg (6 in-

4:ransitivo), payigpalit (6 reeiproeo), pangtago (6 imper-

sonal), panghalak (6 activo) at pangtiydk (6 pasivo.)

G. ^Ano ang tinatawag na pangwaias na pangdadn?

N. Ang pangwatas, na, aug kanyang gawa 6 ka-

huluga'y duniaraan 6 maaaring dumaan sa ngalan ng

tao 6 bagay na siyang layon 6 pangtungo (eomple-

raento) ng kaisipan, hal. : umibk» sa Uios. bumasa
ng akldi, humukav ng lupa,

G. lAno ang pangwatas ua pangtatdg?

N. Ang panwatas, na, ang kanyang gawa 6 ka-

tutura*y hindi dumaraan 6 himalampas sa isang nga-

lan ng tao 6 bagay^ hal. : niainlog, maniatdy mahiga.

G. ^Ano ang tinatawag na pangwaias na pangpalii?

N. Ang pangwatas na nagbabadya ng kilos 6 ga-

law ng dalaw^a 6 ang pagpapaUtan ng gawa ng da-

lawa 6 maraming tao, hal. : si Lneio at si Pedro ay

NAGSUSULATAN ; sind Mameng ay NAGAAwrrAN: ang mga
.hata'y nagkukutusan.

G. ^Ano ang pangwatas na pangtago?

N. Ang pangwatas na hindi nagbabadya ng pa-

ngulo (6 suJeto) at sa pag-iisip ay kailangang may
itagopg ano man, hal. : umuldn, umaraw, bumagyo,

kumuldg, kuinidldt, gumabi, humapon, umumaga, at iba

pang gangganito. Dapat alaming ang mga pangwatas

na ito'y tanging magagamit sa mga pangbadya (6

iafmitivo) at sa ikatlong katawan (6 persona) ng bi-

lang na iisa sa lahat ng panaluSn.

G. ^'Ano ang pang%vatas na pangbalak?

N. Ang pangwatas na tumutukoy 6 nagbabadyi
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ng ano m^mg pangalan 6 bagay na hindi tiyak, hal.:

stim u la t , magsa ing, m a ngisda , m ah iga.

G. iAn6 ang pangivatas na parigtiydk?

N. Ang pangwatas na bumabanggit 6 nagbabadya

ng, ano mang pangalan 6 bagay na tiyak, hal. : ha-

sahin, iluto, snlatan.

G. ^iPaano ang pagbubuo ng salitiing pangwatas?*
N. vSa ating wiku*y binubuo ang salkang ito ng

ugdt (6 raiz) at ng anyo (6 partieula) na may iba*t

ibang hugis.

G, lAno ang tindtawag na ugdt?

N. Tinatawag na ugat ang salitang dalisay 6 kaya*y

ang walang halong an6 man, gaya ng basa, sulat, lakad,

iakbd, katn, iulog, laro, upo, higa, bahin, atbp.

Gt. ^;An6 ang tinatawag na anyo?

N. Tinatawag namang ayiyo ang ilang titik 6 pan

tig na [ang karamiha'y walang katuturang taglay

kung sa kanyang sarili lamang, na siyang iniaangkap,

isinisingit 6 isinusugpong sa mga saHtung ugat upang

ito'y magkaroon ng iba't ibdng ayos at kahulugan

sa ating wika.

G. iSei ano dapat hatiin ang mga anyo?

N. Updng maiwasan ang pagkakalahoklahok, ang

mga anyo ay dapat bahagiin sa tatkSng katawagan:

Ani^^ong pang'angkdp, anyong pangsingit^ at anyong

pangsugpdng,

G. ^Ano ang katuturan ng anyong pang-angkap?

N. Yaong any6ng inilalagay 6 iniaangkap sa una

ng salitang ugat updng maging pangwatas, hal ..

VM ih ig, MAGsa ing, M

A

NGhugh 6g, M hligo.

G. ^Ano ang tindtawag na anyong pangsingit?

N. Yaong anyong inilalagdy sa gitna 6 isinisingit



BALAKILANG TA(IALO€^ Hl»

sa unang dalawang titik ng unang pantig ng sali-

tang ugat upang maging pangwatas, hal : WMakbo,
gumbik^ sumigai.

G. t^Ano ang kaliulugan naman ng any6n<j pang-

sugpong.

N, Ang anyong inilalagay sa hulihan 6 idinurug-

tong sa salitang ugdt upang maging pangwatas, ha!.

:

ibigiN, piilutiN, fugiugA:si, utang^N,

G, ^Lahat 6 ano mang ugat sa ating wika ay na-

gagawa bagang pangwatas?

N. *Oo p6, kahi't na ang mga ugat na ito'y ma-
ging salitang pangdiwa (6 sustantivo) at sahlang [)ang-

turing (6 adjetivo), sa pamamagitan rig iba t ibang„

anyo na inaangkap. isinisingit at isinusug[)6ag.

G. (iMarami baga ang mga anyong ginagamit sa

ating wika?

N. Lubhang marami p6, at ang mga naggigilasang

anyong ito ay lubhang malakl ang itinutuloiig sa

ating salita at siyang bumubuo nito maging sa tiiia"

tawag na pangdiwa, sa pangturing, sa pangwatas at

sa iba't ibang pangkat 6 bahagi ng kaisipan.

SA MGA PANGULONG BAHAGI N(^ M(;A ANYO

G. Alin ang mga bahaging laloug mahakiga ng
niga anyo.

N. Ang pinakapangulong bahagi nito'y dalawa ki-

mang: anyong pangbalak (6 partieula indeterminada)

at anyong pangiiydk (6 partieula deterniinada
)

G. ^Ano ang katuturan ng anyong pangl)alak?

N. Ang mga anyong kung iangkap, ising.t 6 isug-i

peng sa mga ugat ay nangagiging {anguata^ na pang
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balak na timiutukoy 6 nagbabadya ng ano mang
bagay 6 pangalang liindi tiyak, hal : buuasa ka ng

akldi, at sa gatiit(Vy kairrt anong p-klat, MAOliito ka

ng manok at sa ganito'y kalii't anong manok : MANGhiili

ka ng palaka at sa ganito'y kahi*t anong pakika.

G. lAno aiig katuturan ng anyong pangtiyak?

N. Ang mga anyong kung iangkap, isingit 6 isug-

pong sa mga ugat ay nangagiging p^ngwatas na

pangtiyak na nagbabadya ng ano mang tiyak na

bagay 6 pangakin na siyang katugma ng niga an-

yong pangbalak. Hahmbawa : /)a,vaHiN mo itong akldt

at sa ganito'y tinutukoy ang aklat na babasahin;

liituiN vio iydng manok, at sa ganito^y tinitiyak ang

nianok na lulutuin; liHliiUN nio yaong palaka, at sa

ganito'y dinadaiiri ang palakang huhuHhin.

G. Ang niga auyong pangbalak at pangtiyak, <jsa

ano dapat hatiin?

N. Maging ang pan|baUik at maging ang pangtiyak

ay dapat bahagiin sa dalawa: pangiilo at pangiulong,

Tinatawag na pangulo ang anyong lakmg mahalaga

at mahniit gamitin, na, siyang nagpapagakiw sa ating

mga pangwatas. Tinatawag namang pangiulong ang

anyong kimg pakasusuriing maigi ay hindi kailangan,

nguni't mahalaga rin ^sapagka't bukod sa siyang tu"

mutulong sa mga pangulo ay siya pang hilong nag*

paparikit sa ating mga sahta.

G. ^Alinalin ang mga pangulo at mga pangtulong

na anyo sa pangbalak?

N. Ang mga pangulong anyo sa pangbalak na si-

yang pinanununtunan ng iba ay apat: ang uih^ ang

niag^ ang mang at ang nia. Itong mga anyong ito ay na-
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-ngagiging paiigwatas kailan nia't iniangkap, isiningit 6

"isinugpong sa niga ugat, gaya sa halinibawa ng uiang

ay VMiit(ing, ng lan) ay ua<\!(Uo, ng hnla ay MANG//?Ja,

ng iiilog ay MAiulog, Ang niga pangtulong ay lubhang

marami at d ihil dito'y hibhang maliirap itanghal ng

paminsanan. vSaka na ito mapapig aralan kting suma-

,pit na sa kanyang kabanatang kinaiiukulan.

G. AlinaUn naniin ang mga pangulo at mga pang-

tulong na anyo sa pangtiyak?

N. Ang mga pangulong anyo sa pangtiyak na siyang

pinag1)abatayan ng mga iba ay tatlo : ang ifi, ang i

,at ang an, Kung ang mga anyong ito ay iangkap

'6 isugpong sa mga ugat ay nangagiging pangwatas

^din na siyang ginagamit sa pagtukoy 6 pagdaHri ng

.ano mang ngahin 6 bagay; hak : sa s nla! ay suIatiN,

,sa subo ay isubo, s/z liula ay /n//{ian. Ang mga pang-

tulong na anyo ay n ikakapatas sa karamihan ng mga
pangtulong sa pangbaUik at kung minsa'y humiliigit

dito, kaya't hindi na dapat itanglial sa kal)auatang

ito kundi sa kanyang kinauukuUm.

G. Sa madaliang sabi, i'dWn ang mga pangulong

anyo na sinasakhiw ng pangbalak at iig [^angtiyak?

N. Naito ang saklaw ng isa't isa na siyang pina-

kapanguk): anyong pangbalak: /n;/, nuii;, niang at ina;

at anyong pangtiyak: in^ i at an,

G. ^Ano ang tinatawag na anyong iira?

N. Tinatawag na anyong uni^ ang Tpangwatas

na klnasisingitan (3 kinaaangkapan ng uni ang saHtang

ngdt. Ang uni ay pangsingit kung ang ugat ay nag-

papasiniula sa pangtinig (6 eonsonante), gaya ng bu-

uasa, !vuaka<], trnalthd: at pang angkap kung nag-



92 PAGKILALA

papasimula naman sa tingig (6 vocal), paris ng

UM w/an, UMakay, UMutan^i,

G. i\t)6 ang tinatawag na anyong mag?

N, Tinatawag na an\ ong mag^ ang pangwatas, na,

naaangkapan ng mag ang salitang uga*;, paris ng.

MAGsaing, M AG-alay, M AGlaro.

G. <iAn6 ang tinatawag na anyong mang}

N. Tinatawag na anyong mang ang pangwatas na

ang salitang ugat ay inaangkapan ng mang, paris

ng UANGbihag, MANGalioy, MANGusd.

G. lAno ang tinatawag na anyong ma?
N. Tindtawag na anyong ina ang pangwatas, na,

kinaaangkapan ng ma ang salltang ugat, gaya ng ma-

bulog, UAgulat^ MAlu'ga,

G. <iAn6 naman ang tinatawag na anyong inT

N. Tinatawag na anyong in ang pangwatas na

kinasusugpungan ng ni ang salitang ugat, paris ng
huhatiN, tapusiN^ ulitiN.

G. iAn6 ang tinatawag na anyong ??

N. Tmatawag na anyong i ang pangwatas na may-
pang-angkap na i sa salitang ugat, paris ng isulat^

isumbong, ilakad.

G. lAn'y ang tinatawag na anyong anf

N. Tinatawag na anyong a% ang pangwatas, na^

ang salitang ugat ay sinusugpimjan ng an, gaya ng.

ntangAN^ suntbungAN, tuksuhAN,
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Vn. KABANATA
Ukol sa pagfbabaybay (o voirjtigfacion)

GURo ^iAno ang tinatawag na pagbahayhdy (6 eon-

jugad6n) ?

Nag-aaral. Tinatawag na pagbabaybay ang pag-

kakasunodsunod ng nangyayaring pagkakabagobago sa

pangwatas.

G. ^*Sa ano nababahagi itong pagbabaybay?

N. Nababahagi sa apat na siyiing pinagmumukian
iig pagkakaibaiba ng pangwatas: Ayos (6 modo), />a-

nahon (6 tiempo), hilang (6 niimero) at kakiwdn (6

persona).

SA MGA AY()8 NG PANGWATAS
G. ^Ano ang mga ayos ng pangwatos (6 modos

'del verbo)?

N. Tinatawag na mga ayos ng pangwatas, yaong

mga karaniwang hugis na iba't iba sa pagsasaysay

-6 pagbabadya ng pangwatas.

G, illan ang mga ayos na gina.i^^amit sa ating wika?

N. Apat, katulad ng sa kastila: Pangbadyd (6

infinitivo), panghiwatig (6 indicativo), pang-utos (6

imperativo) at pafigsukob (6 subjuntivo.)

G. ^An6 ang ipinahahayag ng ayos pangbadydt

N. Ang pangbadyd ay nakakawangking totoo ng
mga salitang pangdiwa (6 sustantivo) na may hugis

pangwatas at siyang pinanggagalingan ng ibat ibang

ayos, hak : Sumulai, mogiago, manglibak, mahinog.

Dapat mabatid na ang ayos na ito ay hindi madaring

tnagbadya ng panahon, ng bilang ni ng katawan (6

^rsona.)
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G, ^Aiio ang sinasaysay ng ayos pa}ighiwiitigf

N, Ang panghiwatig ay nagpapaliayag ng lubos,

malay:\ at tapatang kattituran ng pangwatas, na hindt

oangangailangan ng ano rnang tulong ng iba, at dahil

dito kung kaya siyang lalong madalas gamitin kay

sa iba, hal. : Akdy huuiabasa, siyay sumusulat, tayo'y

nangiugisda, sila'y na ngagsasain!^.

G, ^iAno ang ibinabadya ng ayos pa}ig-uios?

N. Ang pang utos ay nagbabadya ng pag tiutos,

panunuyo, pangangaral 6 pagpapahintulot : hal. : bu-

masa ka, mangusd tayo, tuniakbo kayo.

G. ^An6 naman ang sinasabi ng ayos pangsukobf

N. Ang pangsukob ay hindi nagbabadya ng ano

mang katuturan kung sa kanyang sariU lamang kundi

nangangailangan ng tulong ng kapwa pangwatas, at

ginagamit kailan ma*t nagsasaysay ng pagnanais 6

pakikibagay ((') eondieional), hal. : Kung susulat siyd

ay sabihin ino sa akin, kung iiangungusap ka'y nagagalit

ako.

SA M(;A PA^s[AHt)N NG PANGWATAS.

G. ^Ano ang niga patialion ng pangivdtas (6 tiempos

del verbo) ?

N. Tinatawag na mga panahon ng pangwatas^

yaong iba't ibang panig ng pagbabaybay (6 conju-

gaeion) na nagpapakilaki ng panahong ginagawa 6

nangyayari ang katuturan ng pangw^atas.

G. ikii\ ang mga panahon ng pangwatas na dapat.

gamitin?

N. Ang mga panaheSng ito^ kung talagang titiya-

kingjmaigij ay may tatlo lamang na siyang matata-
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wag na i;a;/a/>: ang kasalnkuyan (6 ])resente), ang
nakaradn (6 pasado) at haharapin (6 venidero), ngnni't

itong dalawang naliuhuli ay liinahati pa sa iba't

ibang bahagi.

G. ^llan ang nigi paiiahong sakkiw ng ayos

panghiwatig (6 niodo indicativo)?

N. vSa Wikang Tagalog ay apat \'<ximng\ kasalukii-

yati (6 presente), nakaradn (6 preterito perfecto), //a-

karaan na (6 preterito pluscuatnperfccto) at haharapin

(6 futuro.) vSa ibang pangwatas ay niay isa pang
panahong idinaragdag na tinatawag na kararadn pa

(6 preterito iniperfecto.)

G. <;An6 ang ipinaliahayag ng kasalukuyan ng pang-

hiwatig (6 presente de indicativo)?

N. Ang kasalukuyan ng panghiwatig ay nagbabadyang
ang katuturan ng pangwatas ay ginaganap, ginagawa

6 nangyayari sa ngayon, hal : Ako'y bunuibasa^ nya*]'

sum us ula /, s ild
'

y ruiy^hi hi ro .

G. i\nb ang sinasaysay iig nakaradn (6 preterito

perfecto) ?

N. Ang nakaraan ay nagsasaysay na ang katutu-

ran ng pangwatas ay nangyari 6 luniipas na, hal.

:

Siya'y nag-aral, ako'y naiulog, fayn*y naglakdd,

G. ^[Ano ang ibinabadyd ng nakaradn na (6 plus-

cuamperfecto?

N. Ang nakaraan na, ay nagbabadya na ang ka-

tuturan ng pangwatas ay nangyari na, higit pa

sa panahong nakaradn: hab : ndkasuhit tui ako nang

diimating ang lihani: nang nniiddn ay nakapaligo na

siya.
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G. iAno ang sinasabi ng panahong haharapin (6

futuro)

?

N. Ang haharapin ay nagsasaysay na ang katutu-

ran ng pangwatas ay mangyayari, gagawin 6 ga-

ganapin, hal : Ako'y mangingisda, siya'y maglalakbdy,

jdyo'y magpupulong.

G. ^llan ang panahong saklaw ng ayos pang-utos

(6 modo imperativo)?

N. lisd p6 lamang, at ang isang ito'y tinatawag

na kasalukuyan (6 presente), sapagkat ang salitang

nagbabadya ng pag-uuto^, panunuyo, at iba pa ay

sapilitang na sa panahong nasabi, kahi't na awg pag-

uutos na ito at panunuyo ay ginagandp 6 gagana--

pin pagkatapos: hal. : Itong sulat ay dalhin mo

ngay6n, 6 itong sulat ay dalhin mo bukas. Dapat

matant6 na ang panahong ito ay waktng unang

katawan, (6 primera persona) sapagka't hindi mang -

yayari kailan man na ang isdng nag-uutos ay mag-

iitos sa kanyang sarili.

G. ^lldn ang panahong sakkrw ng ayos pangsukob

(6 raodo subjuntivo?

N. Tatk) lamang: kasalukuyan, (6 presente), naka-

radn (6 pasado) at haharapin (6 futuro.)

G. ikno ang sinasaysay ng panahong kasalukuyan?

N. Ang nagbabadyd ng ginagandp 6 nangyayari

sa ngay6n kailan ma*t nagkakahulugan ng pagnanais

-6 pakikibagay, hal: Kung bumabasa ako ay sumusulat

lea: kung kumakain ka ay huwag kang maglalaro.

G. ^Ano ang ipinahahayag ng panahong nakaraan?

N. Ang panahong nakaraan ay nagpapahayag na

ang katuturdn [ng pangwatas ay nangyari na, at
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tiagkakahulugan ng pagnanais 6 * pakikibagay
; hal.

:

bmnasa ka sana at ako*y babasa rin; kung ikaw^y

liimakad ay nakita mo sana ang prusision.

G. ikno ang ibinabadya ng panahong haharapin?

N, Ang panahong haharapin ay nagbabadyang ang

katuturan ng pangwatas ay mangyayari 6 gagawin,

at nagkakahulugan ng pagnanasa 6 pakikibagay : lial.

:

kung dalis ka*y sabihin mo sa akin; kung hab'isa ka

ay bumasa ka ng marahan.

8A MGA BILANG AT 8A MGA KATAWAiN

G. ^Ano ang bilang ng pangwatas (6 niimero del

verbo) ?

N. Bilang ng pangwatas ang nangyayaring pag-

kakabagobago na nagbabadya kung ang pangulo (6

sujeto) ay nauukol sa isa 6 maraming tao 6 bagay.

G. ^llan it6ng mga bilang ng pangwatas?

N. Dalawei, kaparis ng ibang bahagl ng kaisipan:

bilang na iisa at bilang na dalawd 6 niarami. Kung
tumutukoy lamang sa isang tao 6 b igay ay dapat

^amitin ang bilang na iisa, gaya ng Si Peiro ay

bumabasa, si Lueio ay smniisulat, Kung bumabang-

git naman sa dalawa 6 maraming tao 6 bagay, ay

dapat gamitin ang bilang na dalawa 6 marami, giya

i\g iayo ay kumain^ sila^y magluto.

G. ^iAno ang katawdn (6 persona) sa uri ng Ba-

lari!4?

N. Tinatawag na katawdti ang alin mang saliiang

pangdiwa (6 sustanti\o) 6 pangtayo (6 prono:ubre)

iia siyang pangulo (6 sujeto) ng pangwatas.

G. ^llan ang mga katawan?
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N. May anim na 4ahat: tatlo ang naiiukol sa

bilang na lisa: ako, ikdw at siyd; hal. : Ako'y bu-

mabasa: ikdw'y sumusulat; siyd'y naglalaro: at tatl6-

rin ang sa dalawii 6 marami: iayo 6 kami, kayo at

sild, hal. : iayo 6 kami ay nai;daral, kayo'y naglulnio,.

sild'y lumalakad. Dapat matanto na ang ikdw ay

nagiging ka kailan ma't nahuhuU sa pangwatas, gaya

ng ikdw'y siimnsiilai, 6 siimusulai ka.

Vin. KABANATA

Aog pang^balak na anyong: *'um''

GiiRo. ^Ano ang tinatawag na anyong tim?

Nag-aaral. Tindtawag na anyong um ang pang

watas na may pangsingit 6 pang-angkap na nm sa

salitang ttgdt,

G. ^;An6 ang kalialagaliang taglay ng anyong ito?

N. Malaki p^. sapagkd't sa kanya nanggagaling

ang lubhang maraming pangwatas na tagalog na siyang

nagbibigay kapakanan sa ating mga salita, at dahil

dito kung kayd ang nm ay dapat ibilang sa isang

raahalaga at patigubng anyo sa ating wika.

G. (iMay ilang hugis (6 forma) itong anyong ?/;;??'

N. Dalawa: Una, kung ang um ay nakukulong ng

dalawang titik iig unatig pantig ng salitang ugat na

nagsisimukl sa pangtinig (6 eonsonante) ; at ikalawa,

kung naaangbip sa sahtdng ugdt na nagpapasimula

sa tingig (6 \ocaL)
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]V:GA lUIslUNlN SA Pi\GBABAYBAY

G. ^Paano ang pagbabaybay (6 conjugaci6n) sa

unang hugis ng anyong ^*'un\''?

N. Bago tumungo sa pagbabaybay ay kailangan

munang matanto ang niga tuntunin nito, at itdng

mga sunnisunod

:

Una.—Ang pangbadyd (6 infiniti\'o) ay binubuo ng

salitang ugat na nagsisimula sa pangtinig at ng

anydng *'um'' na isinisingit ito sa unang dala-

wang titik niyon, gaya ng smnnlat, guinuHio!, liunayo,

Ikalawd.—Ang panakong kasalukiiyan ng panghiwa-

tig (6 presente de indicativo) ay binubuo ng pang-

badya at inuulit ang unang pantig ng salitang ugat,

gaya ng suniusulat, guuiagauidt, lumalayo.

Ikatlo.—Ang panahdng nakaradu (6 tiempo pasado)

ay katulad din ng pangbadya, n i, binubuo ng sali-

tang ugat at ng pangsingit na um gaya ng sti-

mukit, gumamot, lumayo,

Ikaapat,—Ang panahdng nakaradn na (6 phiseuam-

perfecto) ay may dalawang paraan ng pagbubud:

una: inaangkapan ng naka ang salitang ugat at sa

huli'y dinaragdagan ng na gaya ng nakasulai na, na'

kagamot na, nakalayo na; at ikakiwd, ang pangbadya

at dinaragdagan pa sa huh ng na, gaya ng sumulat

na, gumaniot }ia, lumayo na.

Ikalintd.—-Ang panahong haharapin (6 futuro) ay
binubuo ng saHtang ugat at ang pag-uht ng unang

pantig nito, gaya ng susulat, gagamot, lalayo.

,Ikaanim.—Ang pang-utos (6 imperativo) ay ang gi-

nagamit sa pangbadya 6 kaya'y ang ugat na sini-
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ngitati ng un sa uaang pantig nit6; gaya n| sumti-

ial, gumamoi, lumayo,

IkapitS.—Kng panahong kasalukuyan ng pangsiikob

%p presente de subjimtivo) ay binubuo ng kasaluku-

yan sa panghiwatig at saka pinangungunahan ng sa-

litang kiing; gaya ng kung sumusulat, kung gumagamdi,

^kung lumalayo.

Ikawalo.—Ang panahdng nakaradn (6 tiempo pasa-

^o) ay binubud ng nakaraan sa panghiwatig at sa

-una'y nilalagyan ng fe?^fig; gaya ng kung sumulat, kung

^timamdt, kung lumayo.

ikasiydm.—Ang panahong haharapin (6 tiempo fu-

turo) ay binubuo ng haharapin sa panghiwatig at

•sa uiia*y dinaragdagan ng kung; gaya ng kung su-

sulal, kung gagamot, kung lalayo,

G. Ngayong maitatag na ang mga tuntunin ukol

sa unang hugis ng anyong um, ^paano nga ang kan-

ykng pagbabaybay?

N. Sang-ayon sa mga tuntuning nailagda ay dapat

baybayin ang unang hugis ng um na siyang isinisingit

isa unang dalawang titik ng unang pantig ng ugat

«la nagpapdsimulA sa pangtinig (6 eonsonante) sa

ipataang sumusunod. Ilagay na halimbaw^ ang ugat

3ia sulat at singitan natin ng um ang unang pantig

«litd, na nagiging pangwatas na sumulat.
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Pangbadya
Panghiwatig

pagbabaybAy SA ANYONG ^'UM"

Unang hugis.

Panah 6n, Paghayhdy.

'Sumulat.
Kasalukuyan. . . . ySumusulat.

Nakaraan Sumulat.

.... ( Nakasulat na.
Nakaraanna ]sumulatHa.
Haharapin Susulat.

Pang-utos Sumulat.
Pangsukob Kasalukuyan Kung sumusulat ( i >

Nakaraan Kung sumulat (2)

Haharapin Kung sus^ulat.

G. ^Paano naman ang mga tuntunin ng pagba-

baybdy sa ikalawang hugis ng anyong um?

N. Ang mga tuntuning ginamit sa pagbabaybdy^

sa unang hugis ay katulad din nitong ikalawa, nguni't

ang kaunting kaibhan lamang ay inidangkap dito ang^

um sa niga salitang ugat na nagpapdsimula sa tingig;

(6 vocal) samantah\ng dooy isinisingit. Baybayto

natin ang ugat na ihig sang ayou sa ikalawdng hu-

gis ng anyong uni, $a makatwid an^^ pangwatas na;

umibig.

(1) Dapat alaiTiing sa i^aiiahoDg ito ny nioaari ring <ranii-

%m ang pag^ t*^^gk<h kapdg af kapagkd, boga ma't ang Imng a^^

SK^'dng angkap na angkap na gamitin.

(2) Sa niga panabong nakanran at haharopln nitong paBg»

sukob av niaaari namang simdan n£ myia 6 ii'^rn.
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Pang-titos

Parii^sukob

Nakaraan na

.

PAGBABAYBAY SA ANYONG ''UW
Ikalawang hugis.

Pangbadya Uniibig,
PanghiwaLig Kasalukuyan. ...... Unuibig.

Nakaraan. . . Uinibig.

( Nakaibig na.
'

'

'

\ Umibig na,

Haliarapin Hbtg.

Umibig.
KasaUikuyan Kung umiibig.
Nakaraan Kung umibig.
Haharapin Kung iibig.

G. ^ Ano ang dapat ipaalaala ukol sa any6ng timf

N. Na, ang anyo.ig um maging sa una at ikala -

wag hugis, sa ileing lalawigmg nagsasalita ng Wlkang
TagUog ay ginig iwang n i sa panahong kasaUi'euyati,

haU : Si Pedro ay ndsiilat^ ^^y^'>' ndbulong, akeyy ndinoni

sa Uagdl nx sabihing sumusulat, buniubulong at iimi'

indni.

G. iknS pi ang niga kabaguhang nangyayari ukol

sa um?

N. Bukod sa mga tuntunin nang nailagda ukel

sa pagbabaybay, ay mayroon puig isang paraang

sinusudod na siyan^; masasabing tangi 6 bukod na
tangiag mangyayari kailan ma*t ang pangwatas ay
may dilawang pantig at nagpapasinmla sa titik na
b, k 6 p, ni, alin mm sa mga ito'y nagiging ni

kung sa pangbadyd (6 infinitivo) at pang-utos (6 im-

perativo), at nagiging n kung sa kamlukuyan at na-

karain ng panghiwatig (6 indicativo). Ang ibang mga
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panahon ay siniisunod ang dating tunlunin. Halim-

hawh it6ng sumusunod:

rgdt Pangha<hjd J\uig-ufos Kamlnktn/an Nal'aradn

Bihag Mihag,

Kuha Muha.

Payag Mayag.

Mihag. ! Ninihag.

Muha. Niinulia.

Mayag.

Nihag.

Nuha.

Nanayag. Nayag.

KAGAMITAN NU ANYDNG ^^mr'

G. ^KaiMn ginagamit ang pangulong anyong ito?

N. Sa iba't ibang pangkat na nduuwi sa sarisating

bagay. Narito ang mga tuntuning suniusunod ukol

sa kanydng paggamit:

I.—Sa pagpapaliayag ng pagbabago ng ano man,

Jial.: pamuti, umitim, pumula, lumaki, lumiit, umunti,

lumaas, bumaba, atbp.

II.—vSa pagsusuHt ng pagbabago ng katawan ng

lao 6 hayop, hal. : pumayat, tumaba, umunkid, lumaki,

iumaas, tumangkad, pumandak, gumaling, lumubha,

sumama, bumuti, atbp. Ang i!an nito'y ginagamit

sa mag, gaya ng magbuntis, rnaghirap, maglubha atbp.

IIL—vSa pagsasaysay ng kilos na kinukusk ng tao,

hal. : lumakad, tumakb6, gumapang, tumaob, dumapa,

tumagilid, umupo, lumuhod, tumindig, tumihayi\, tu-

malon, lumusong, lumang6y, lumukso, atbp.

IV.—Sa pagsasabi ng mga katutubong gawi ng

katawan, hal. : lumuha, umiyak, tumangis, dumahak,
lumura, sumuka, kumain, lumamon, uminom, luma-

^6k, kumamot, humikdb, bumahin, atbp.
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V.—~Sa pagbabadyii rig mga sariling gawi ng dam-

damin kung sinasadya, hal. : tumingin, duniinig, uma-

m4y, lumasap, numamnam, humipo, dumumi, atbp.

Ang ilan nito'y ginagamit sa mag, gaya ng magma-

sid, magmalas, atbp.

VL— Sa pagsusulit ng kusang pagsira, paglupit 6

pagsakit, hal. : pumatay, sumugat, sumunog, sumira,.

gumiba, bumasak, bumali, sunmntok, pumutok, ku-

murot, kumalabit, tumarnpal, sumikad, sumipa, atbp.

VI L—Sa pagpapahayag ng sarisaring katayuaa ng

halaman, hal.: tumubo, sumupling, sumibol, lumitaw,.

lumaki, tumaas, lumago, lumusog, tumaba, umunlad,

umusbong, sumanga, sumariwa, atbp, Ang ilan nito'y

ginagamit sa mag, mang 6 ma, gaya ng mag ugat,

mamulaklak, maunsiyami, atbp.

VIIL—Sa pagsasaysay ng iba't ibang kilos 6 ga--

law ng tubig, lipl : bumukal, bumalong, lumaki, bu-

muha, lumiit, kumati, umalen, tumapon, umagos, tu-

milansik, atbp.

IX.—Sa pagsasabi ng paggawa ng ano man sa ibii,,

hal. : gumupit, gumamot, kumamot, sumuklay, uma-

hit, kumapit, tumangan, humilot, atbp.

X.—Sa pagsasaad ng mga kilos na niay tinatang-

gap ang kumikilos 6 ang gumagawa, hal. : Umutang,

bumili, umabot, huiuuli, sumunggab, dumaklot, ku-

nauha, tumanggap, atbp.

XL— Sa pagbabadya ng mga kilos ng dalawa, kai-

|an ma't tumutukoy lamang sa iisa, hal. : sumama^.

sumabdy, sumunod, sumalo, sumuno, tumira, atbp.

Kung bumabanggit sa dalawa ay ginagamit sa aa-
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yong mag, gaya nf niagsama, magsabay, magsunod,.

luagsalo, atbp.

XIL~-Sa pagsusulit ng lagay ng panahon at ng.

lakad ng iba't ibaiig tanglaw sa kalangitan, hak : uma-
raw, umulan, umumaga, tumanghali, huniapon, gu«

mabi, humatinggabi, sumikat, sumilang, himiwanag,.

dumilim, kumuHmlim, kumisla p, numingning, atbp.

Tumutukoy rin kung minsan sa mga anyong mag at

mang, paris ng magdilim, nr-imanaag, atbp.

XI IL—Sa pagsasaad ng mga katutubong pangya-

yari sa panganorin at sa katalagahan, hal. : Huma-
ngin, bumagyo, umukin, uniimbon, kumidlat, kumu-
log, lumindol, atbp.

XIV.—vSa pagsasaysay ng pagsigid 6 pagkagat ng
ano mang hayop, hal. : kumagat, sumigid, tumuka,

samakmal, pumitpog, kumimot, sumuwak, sumipa,

atbp.
*

XV.—Sa pagsasabi ng mga sigaw 6 huiii ng atK>

mang hayop, hal. : sumigaw', hunumi, umungal, tu-

mah(31, ngumiyaw, tumilaok, sumiyap, kumukag, atbp.

XVL—Sa pagbabadya ng mga sarisaring pagtug-

tog 6. pag.awit na ginagawa ng tao sa sarili niya 6-

sa iba't ibang kasangkapan, hal. : Umawit, kumanta^.

tumugtog, Immihip, tumipa, sumutsot, pumito, atbp.

XIL—Sa pagsusuUt ng nahihinggil sa pook 6 dako,.

hal. : Jumapit, lumayo, gumitna. turnabi, dunioon, du-

mito, dumiyan, pumarito, pumaroon, pumarini, pu-

mariyan, atbp.

XVIIL—Sa paggamit ng iba't ibiiag hugis ng ka-

sangkapan 3a paggawa ng ano man, hal:sa baril ay

bumaril, sa sibdt ay sumibat, sa sumpit ay sumum-
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pit, sa b.ita ay I umito, sa lagari ay lumigari, sa

pait ay pumait, sa gunting ay gumunting, sa tabd

ay tumab6, sa saguwan a/ suuiaguwan, sa timba ay

'tumimba, atbp.

IX. KABANATA

Ang pangbalak na anyong: ''mag''

GuRo. ^Ano ang ang tinatawag na anyong magf

Nao AARAL. Tindtawag na anyong mae; ang pang-

watas na may pang-angkap na miii^ sa salitang ugat.

G. ^Mahalaga rin baga ang anyoMg ito na paris

iig uni?

N. Kung ang itin ay--' maf mataas na uri at

lubhang makabuluhan sa ating mga pangwatas gayon

sa ating wika, ang mag namin ay mayroong ding

tinng dakik\ at kahalagahang tagkiy; kaya't ang mag

ay nabibilang na pangalawa ng ii]n.

MGA fani:to SA PAGBABAYBAY.

G. ^Paano ang mga tuntuning siniisunod sa pag-

'1>al)aybay nitong anyong mag?

N. Ang mga panuto 6 patakarang dapat sundin

sa pagbabaybiy ay itong mga sumusunod:

f/Ha.—Ang pangbadyd (6 infinitivo) ay binubuo ng

'salitang ugat at nf pang-angkap na mag, gaya ng

MAG/aro, MAG isip, M\Gnasa.

Ikalawd.—Ang panahdng kauiliikuy^i'^^ ng panghiwa'

iig (6 presente de indicativo), ang mig ay "^dipat

'gawing Hdg at ulitin 6 dalawahin ang unang pantig
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ng salitang ugat, gaya ng nigLiliro, n/ig iisip, nig-

miniisa.

Ikailo.—Ang panahong nakaradn ay binubuo ng sa-

litang ugdt at saka nng na siyang naging kapalit ng
mai, gaya ng na^^laro, nag isif>, nagnasa,

Ikaapat.—Ang panahong nakiiradn na ay niay da-

lawang kaparaanan ng pai^bubuo: una, ang pangbad-

yang niag ay dapat gawing pag at i^aka angkapdn
ng naka bago sa luili'y dinaragdagia ng na, gaya ng

nakapaglaro na, nakopag isip na, nakapagnasa na; at

ikalawa, ang panahong nakaraan at- saka dinaragda-

gan sa huli ng na^ .p^aya ng nagliro tia, nag-isip na^

nagnasa na,

Ikalimd.—Ang panahong haharapin ay binubuo ng

pangbadya at saka inuulit 6 dinadalawa ang unang
pantig ng salitang ugdt, gaya ng maglaUiro, rnag iisip,

magnanasa.

Ikaanini.—Ang />aw-^ uios {p imperatiyo) ay katulad

din ng pangbadyd 6 kaya'y ang ugdt na inangkapdn

ng niag, gaya ng maglaro, niag isip^ magnasa.

Ikapitd.—Ang panahong kasaluknyan ng pangsukob

(6 presente de subjuntivo) ay binubuo ng kasaluku-

yan sa panghiwatig at saka pinangungunahan ng kung^

gaya ng kung naglalaro, kiing nag'iisip, kiing nagna-

nasa,

Ikawalo.—Ang pinahong nakiradn ay binubuo ng

nakaraan sa panghiwatig at nilakigyan sa una ng

kung^ gaya ng kung nagliro, kung nag isip, kung nagnasa.

Ihasiydni.—^Ang panakong haharapin ay binubuo nf
haharapin sa panghiwatig at saka nildlagyan sa una
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tig kung, gaya ng kung maglalaro, kiing magiisip, kung

-ntagttanasa,

G. ^Paano ngayon ang hugts ng pagbabaybdy ng

any6ng mag?

N. Sang ayon sa mga nailagdang tuntunin ay da-

pat baybayin sa kaparaanang suniusunod. Ilagay na

halimbawa ang ugat na laro at angkapan ito ng mag^^

na nagiging pangwatas na ^naglaro,

PAGBABAYBAY SA ANYONG '^MAG^'

\ijf>>^. Pimahon, I*a(jhaj/hd!/.

Pangbadya
Panghiwatig

Pang-utos
Pangsukob

Maglaro,

Kasalukuyan . . Naglakio.
iNakaraan Naglaro,

\ Nakapaglaro na

.

( Naglaro na.

Maglalaro
Maglaio.

Kasalukuyan . Kung naglalaio.

Nakaraan ..... Kung naglaro.

Nakaraan na.

Haharapin. . .

Haharapin. ... Kung maglalaro.

KA(iAMITAN NG ANYONG '^MAG".

G. ^'Kailan dapat gam'tiu ang anyong ''mag" na

siyang ikalawang pangulo ng mga anyong pangbalak?'

N, Sa mga bagay at kaparaanang sumtisunod:

I.—vSa mga pangwatas na nagkakahulugan ng pag-

tatapon, pagbibiyaya 6 pagpapaliayag, hal.: magtapon,

maglabas, magbigay, magkaloob, magbiyay?i, magtu-
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lot, magsulit, magsalita, magsaysay, magtalumpati,

magpahayag, atbp.

II.—vSa mga pangwatas na nagkakahulugan ng pag-

kilos 6 paggaldw na ginagawa sa iba, hal. : Mag-alis,

maglagay, maglapit, maglayo^ nrigpanhik, magpanaog,
atbp. Kung ang ang pagkilos 6 paggalaw na ito'y

ibinabagay lamang sa sariH ay dapat. jukol ' sa um,
hal. : umalis, Itimagay, lumapit, lumayo, pumanhik, pu-
manaog, atbp.

III.—Sa mga pangwatas na nagkakahulugan ng pag-
kilos 6 paggawa na ginaganap ng sino man sa ka-

iiiyang sarili, hal. : mag-ahit, maggupit, maghilamos,

maghugas, magsuklay, atbp.

IV.—Sa mga pangwatas na nagkakahulugan ng pag-

susuut 6 ng paggamit sa katawan na nangga-
ling sa mga ngalan ng kasiiutan, hal. : sa baru ay

magbaro, sa salaw^al ay magsalawal, sa tapis ay mag-
tapis, sa singsing ay magsingsing, sa hikaw ay mag-
hikaw, sa salak6t ay magsalakot sa payong ay mag-
payong, sa tungkod ay magtungkod.

V.—Sa mga pangwatas na nagkakahialugan ng pa-

giging an6 man na nagbuhat sa mga ngalan ng ka-

tungkulan, na lalong kapit na kapit sa mga salitang

liir^-ra, hal. : magdiputado, (diputado) ; mag abogado,

(abogado) ; maggobernador, (gobernador) ; magguro, (gu-

td) ; magmediko, (raediko) ; atbp.

VI.—Sa mga pangwatas na nagkakahulugan ng pag-

gawa ng ano mang luto na nagbuhat sa mga salitang

pangdiwa (6 sustantivo), hal. :sigang, magsigang; pak-

siw, magpaksiw; gulay, maggulay; kanin, magkanin; gi-
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sa, maggisa; luto, rnagluto; ihaw, mag ihaw; bagong,.

itiagbagoiig : atbp.

VM.- vSa mga parigwatas na nagkakahulugan ng

pagganiit, na nanggaling sa luga pangdiwa (6 sus-

tantivo), hal.: suk^^ magsuka: patis, inagpatis; asin,

inaga.sin; ularn, inag-uiam; atbp,

V11J.— vSa rnga pangwatas na nagkakahulugan ng

pagtatangkilik 6 paggawa ng ano man na nanggaling,

sa mgii salitang pangdiwa (6 sustantivo), hal. : bahay

niagbahay; aklat, mag-aklat; prinsa, magpiinbd: asa-

rol, mug-asarol; pisi, magpisi; kilam, migkatam, su^i,

magsusi : atbp.

IX.—Sa mga pangwatas na nagkakahulugan ng su-

makay 6 magiakbay na nagbubuhat sa mga panga-

lan ng sasakyan, hal. : bangka, magbangka : trambia,

magtrambia; tren, magtien; bapor, magbapor; gl^bo,

magglobo; kaiiton, niagkariton; atbp.

X.—Sa mga pangwatas na nagkakahulugan ng pa-

kikipanig 6 pakikitulad vSa asal at kasuutan ng mga
bansa, bayan .^o lahi na nangagsipagbuhat sa mga
ngalan 6 katawagan ng mga ito, hal. : amerikano, mag-

amerikano: kastila, magkastil'i; iutsik, mag-intsik; atbp.

XI. ^—Sa niga pangwatas na nagkakahulugan ng

.

ano man sang-ayon sa ugat na tagkiy, na nangga-

galing sa mga salitang hiram, haL : sombrero, mag-

sonibrero; tsikolate, magtsikolate; misa, magmisa:mar-

tilyo, magmartilyo: asukal, mag-asukai; atb.

X1L—Sa mga pangwatas na nagkakaliulugan ng

mga kilos ng dalawii kung ang mga ito*y nababang-

git kapwa, hal, : magkita, mag-usap, mag-away, mag-

talo, magsama, magpulong, magyakap, atbp. Kung.
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bumabanggit sa tatlo 6 maranii ay dapat ulitiii ang
buong ugat 6 ang dalawang pantig niteS, at ang ma(f
ay dapat ilagay na palagi sa pang-angkap; hal.:mag-
kitakita, magtalotalo, magyakapyakap, atbp.

XIII.—Sa mga pangwatas na nagkakaliulugan ng
paggagawaan 6 pagkikilusan ng dalawii niaging sa.

an^ man tumutukoy, at sa mga pangwatas na ito^
dapat na sugpungan ng an 6 lian, hal. : mag-aliwan^
magyakapan, magsintahan, magsayahm, magtuksuhan^
magtawanan, atbp. Upaag tumukoy sa tatlo 6 ma-
rami ay diaadalawa ang ugat, Iial.: mag ah'wah'wa-u,,

magtukstituksuhan, magyakapyakapan. Uko! sa hu-
Hng bagay na ito ay may isa pang paraang gina^

gawa, at ito'y ang pagkilagay sa bihmg na dal,uvi

6 marami (6 nuinero phiral) ng pangwatas, hal ; ma
ngag ahwan, maugagluksuhan, mangagyakapan.
XIV.—Sa mga pangwaias na nagkakahulugan ng

pagkukunwari 6 pagdadahilan, at ang pagf)ubu6 nito'y

dinadakwa o iniiulit ang sahtang ugat na may da-
iawang pantig ua inaangka])an ng ;;/r/;^ at sinu-

bugpungan ng an 6 liin: hal.: migbulagbukigan
magsakitsakitan, mag-iyakiyakan, atbp. Kung may
tatlong pantig ay dapat uhtin lamang ang unang
pantig at ang unang dalawang titik ng ikalaw^ang

pantig ng ugat, hal. : maghimuhinuitukan.

XV.—Sa niga pangwatas na nagkakahidugan ng
pagmamayabang 6 pamamarah 6 pagsasayri na nag-

bubuliat sa mga salitang pangturing (6 adjetivo) na
inangkapan ng ma, hal. : magmabuti, magmataas..

magmalaki, niagniarunong, magmabihis, magmagilas,
^

magmasaya, niagrnagakik, a:tbp.
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XVL—vSa niga pangwatas na iiagkakahulugan ng

mga kilos na pagpaparami 6 pagpapalabis, na kung

'sa um ay nagkakahulugan ng iisa, at ang mga

pangwatas na ito'y dapat bigkasing mariin sa huling

pantfg: hal. : sumulat, magsulat; tumawa, magtawd:

bumasa, magbasa; atbp. Ngunrt kinakailangang uliti^

6 dalawahin ang unang pantig ng ugat ng ilang pang-

watas ng uni, hal. : bumili, magbibili; tumakbo,

magtatakbo ; atbp. .

XVIL-"Sa mga pangwatas na nagkakahulugan ng

pagdaragdag 6 pagpapapalawig, kailan ma't dinada-

lawa 6 iniiulit ang salitang ugat, hal. : magkurdkuro,

magnilaynilay, magdilidili, mag-isipisip.

; XVLIL"-Sa m|a pangwatas na nagkakahulugan

fig paglalakip ng dalawa 6 ang nauukol sa mga ka-

mag-anak, katoto, kapanahg, hal. : mag-ama, mag ina,

mag-anak, magbiyanan, magkaibigan, magkatoto, mag-

bayaw, atbp.

XIX,—Sa mga pangw^atas na nagkakahulugan ng

pagpipitagan 6 pag-aanyaya, kailan ma't dalaw4 ang

tinutukoy, hal. : magpugay, magkamay, raagyakap,

magpaalam, mag-anyaya, magyakag, magyaya., atbp.

XX.-™Sa mga bilang na marami kung ipinangba-

bahagi sa hanay, pulutong 6 tumpok, at sa bagay

iia ito ay intSuIit ang unang dalawang pantig kahi't

na magkaroon ito ng pantig na dalawa 6 tatlo, hal.

:

mag-isaisa, magdaladalaw^a, maglimalima, atbp.

XXI^—Sa mga pangw-atas na nagkakahulugan ng

ibi*t ibAng kilos n| paghahalaman 6 pagtatamm
kailan ma't timutukoy sa pagkakaroon, hal. : magta-
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nini, magpunlA, mag-iisb6ng, magsangd, magbunga,

magdilig, mag ugat, magdahon, atbp.

XXIL—Ang mga salitang ugat na nagpapAsimula

sa m na hindi madari ng baybayin sa uni, ay gina-

gawdng pangwatas sa pamaniagitan ng ni'ie^, hal. : mag-

mat^, magmasid, magmalas, magmana, albp.

XXIII.—Ang mga salitang ugat Ha nagpapasiinula

sa w na hindt maaaring baybayin sa tini, ay gina-

gawang pangwatas ^a pamamagitan ng mag, gaya sa

warl ay magwari, sa w^asto ay magwasto, sa wika ay

magwikk, sa wilig ay magwilig, sa wah's ay magwa-
lis, atbp.

X. KABANATA

Ang paogtiyak na anyong *'IN*'

(tUro. ^^Ano ang tinatawag na anyong uif

Nag-aaral. Tinalawag na anyong in ang pang-

watas na may sugp6ng na iii sa saUtang ugdt.

G. ^Ano ang kahalagahan ng anyong ito?

N. Malaki po, sapagka't nanggagaHng sa kanya

ang mga pangwatas na tagalog na nagbabadya ng

,,.an6 mang tiyak na bagay 6 pangalan, na siyang na-

giging katugma ng mga anyong pangbakik: kaya't ang

in ay siyang pangulo sa mga anyong pangtiyak.

G. ^Paano ang paggamit sa anyong in?

N. May dalawang paradn ang paggami^ sa anyong

ito; Una, kung ang sahtang ugat ay nagtalapos sa

pangtinig (6 eonsonante), 6 kaya/y sa tingig (6 vo-

eal) na may kudlit na banayad C) 6 sakikot (') ay

^inagamit ang in, gaya sa lisdp ay lasnlnii, sa hasa



114 PxVGKILALA

ay hasain, sa laro ay laruin, atbp. Ikalawa, kung

ang salitang ugat ay nagtatapos sa tingig (6 vocal)

na walAng diln 6 kudlit, 6 kaya'y sa tingig na rnay

kudlit na mariin ('), ang anyong in ay dapat ga-

wing hin, gaya sa mana ay manahin^ sa hila ay hi-

laliin, sa damd ay daniahin 6 damhin, sa fcafd ay 6a-

^a/u'n 6 hathin.

G. ^Alin ang mga kabaguhang dapat mangyari sa

pagsusugpong nitong in sa salilang ugat?

N. Itong mga suhiusunod:

Una.—Kung e ang katapusang titik ng salitang ugat

ay dapat gawlng /', gaya sa page ay pagihin, sa gahe^

ay ijabihin, sa bulse ay hutsihin, sa kape ay fea/?/-

hin.

Ikalaiud.—Kung ang katapusa ng pantig ng ugat ay

may e na pinagigitnaan ng mga pangtinig (6 eonso-

nante), ang naturang <r ay dapat* gawing i, gaya s^

kiskes ay kiskisin, sa ates ay atisin,

Ik'itl6~Knng o ang katapusang titik ng salitang

ugat ay dapat gawing ic, gaya sa tuksd ay tuksu-

hin, sa laro ay laruin, sa /?aio ay pasuin.

Ikaapat.—Kung "^ang katapusang pantig ng ugat ay

may o na pinagigilnaan ng raga pangtinig (6 eonso-

nante), ang nasabing o ay dapat gawing u, gaya sa

hunol ay bunutin, sa kalioy ay kahuyin, sa pukpok

ay pukpukin

Ikalirnd.—Kung ang katapu-ang pantig ng salitdng

ugat ay nagdudulo sa ad, ed, id, sd, 6 tid, na ang

mga it6*y maaaring baybayin sa in, ang d ay dapat

gawing r sang ayon sa talagang tuntuning sinusunod

ukol dito; gaya sa tiUid ay tilarin, sa lipdd ay /t-
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parin, sa sisid ay sisirin, sa , ubod ay nhurin, atbp^

Kung minsan ay hindi nagbabago iing (i, at dahii

dito ay nawawala ang i 6 ang o sa mga salitang

nagtatapos sa id 6 od, gaya sa palid ay patdin, sa

bukod ay bukdin,

Dapat matant6 na ang dalawang tuntuning nau-

una ay bihirang mangyari, sapagka^ sa Wiktlng Ta-

galog ay madalang kung di man masasabing wala

ang mga salitang mayroong e sa katapusang pantig

ng mga salitang ugat.

HUGIS NG "IN'^ AT ANG KANVAN(; MGA TITNTUNIN
SA PAGBABAYBAY.

G. ^Mayroong ilan ang hugis (6 lorma) ng inf

N. Katulad din p6 ng um na may dalaw^ang hu-

gis: Una, kung ang ugat ay nai^pap4simula sa pang-

tinig (6 eonsonante) ay ginagaiuit ang in sa pang-

singit at paagsugpong; at ikalawa, kung ang ugat ay

nagpapasimula sa tingig (6 vocal) ay ginagamit na-

mdn ang in sa pang-angkap at pangsugpong,

G. Tungk61 sa unang hugis, <;alin ang mga panu-

tong sukat mapagpatakaran ukol sa pagbabaybay (6

conjugaci6n)?

N. Ang mga sumusunod na tuntunin, sang-ayoa

sa kaniyang mga ayos at mga panahon:

I.—Ang panghadyd ay binubuo ng salitang ugat at

ng pangsugpong na in^ gaya ng iaimgin, basagin^

hampasin.

2.—Ang panahdng kasalukuyan ng panghiwatig ay

binubud ng ugat na siningitan ng in sa unang da-



116 PAGKILALA

lawdng titik ng iinang pantig at saka iniiulit ang

tiuang pantig ng naturang ugat, gaya ng tinatawag,

binabasag^ hinakampds.

3.—Ang panahong nakaradn ay binubuo na ugat at

saka sinisingitan ng in sa unang dalawang titik ng

unang pantig ng naturang ugat, gaya ng tinawag,

hinasag, hinampds.

4.—Ang panahong nakaradn na ay binubuo ng pana-

lioug nakaraan at sak4 sa huli'y sinusundan ng na,

gaya ng tinawag na, hinasag na^ hinampds na,

5.—Ang panahong kararadn ay binubuo ng ugSt

na inulit ang unang pantig nit6, sak& inaangkapdn

ng ka at sa huli'y sinusundan ng pa; gay§ ng kd-

tatawag pa, kdbabasag pa^ kdhahampds pa.

6.—^Ang panahdng hakarapin ay binubu6 ng pang-

feadya at sak4 inuulit ang unang dalawang titik ng

iinang pantig ng salitang ugat, gaya ng iatawagin,

hahasagin, hahampasin .

7.—Ang pang-ntos ay katulad din ng pangbadyd

6 kaya'y ang ugat na sinugpungan ng in, gaya nf
iawagin^ basagin^ hampasin.

8,—Ang panahong kasaluknyan ng pangsukob ay

binubud ng kasalukuyan sa panghiwatig at sakk ni-

lAlagyan sa una ng kung gaya ng kung tinaiawag^

kting binabasag, kung hinahampds.

9.—-Ang panahong nakaradn ay binubu6 ng nakaradn

Bf panghiwatig at may kung sa una, gaya ng kung

iinawag, kung binasag^ kung hinci>npds.

10.—Ang panahong] haharapin ay biaubud ng haha-

rapin ng panghiwatig at nilalagyan sa una ng kung^
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gaya ng knng iatawagin^ kung babasagtn, k^^^g haharn-

pasin.

G, Ngayong nailagda na ang mga tuntunin ng
pagbabaybdy nitong t'n, epaano namdn ang kanyang
hugis?

N. Sa ' pagbabaybdy nitong unang hugis ng in ay
ilagdy na halimbawa ang ugat na imvag at saktt

sugpungan ng in na nagiging pangwatas na tawagin,

pangwatas itong katugma ng iumawag na binaybay

sa um.

PAGBABAYBAy SA ANYONG 'IN".

UNANd HUGIS.

Ayos. Pan€iii6)i. l\ighcujhiVj.

Pangbadya
Panghiwatig

Pang utos
Pangsukob

Tawagin.
Kasalukuyan .... Tinatawag.
Nakaraan Tinaw^ag.

Nakaradn na .... Tinawag na.

Kararaan Kdtatawag pa,

Haharapin Tatawagin.
Tawagin.

Kasalukuyan Kung tinatawag.

Nakaraan Kung tinawag.

Haharapin Kung tatawagin.

G. Sinusunod bagd sa tuwituwi na ang ganitong

pagbabaybay sa unang hugis ng any6ng inf

N. Hindi po, at may isang pdsubaling (excepci6n)

dapat matatdg na siydng kinagawldng gawin ng ma-
Tami, tangi sa madaling bigkasin at maganddng pa-

kinggdn. Ang ndunang pasubali ay nduuwi sa ganit6;

Lahat halos ng mga salitang ugdt, na nagpapd^imul^
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sa niga pangtiiiig na /, w, at y na binabaybay sa

any6ng pangtiydk na m, ito (ang in) ay nagiglng

niat liindi isinisingit kundi iniaangkap, na tanging

niangyayari sa lugi panihong kasalukuydn (6 presente),

nakaraan (6 pasado) at ang niga saklaw nlto, ngu-

ni't sa iba pang panahon ay dapat sundia ang talagang

tuntuning sinusunod ng in. Naito ang ilang halinibawa

ukol sa dalawatig tuntuning pangkalahatan at pasubali:

r<j(i(. l^iiuihon. Puvjk'Ji!ni'ifU IKUuhilL

Linang
Kasalukuyan Unilinang Nihlinang.

Nakaraan Lininang NiUnang.

Wasto
Kasalukuyan Winawa-to Niwawasto.

Nakaraan Winasto Niwasto.

Yantok
Kasahikuyan Yinayantok Niyayantok

Nakaraan Yinantok Niyantok.

G. Tungkol sa ikakiwang hugis, ^alin naman ang

mga panutong dipat tahuitunin sa pagbabaybay?

N. Oaya rin ng niga patakaning ndilagda at si-

nunod sa unang hugis, nguui't ang kaunting kaibhan

lamang ay sa ikakwang hugis na it^yy ang in ay

iniaangkap sa niga lugal na pinagsisingitan sa unang

ayos, Baybayin natin ngayon ang ugat na agaw sang-

ayon sa ikakuw^ng hugis ng in, sa makatwid ang

pangwatas na agawin.
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PAGBABAYBAy SA ANY6nG ''IN"'.

IKAT^AWANG HU(HS,

Ayos. Panalion. Pngl^ayh/'i!/.

Pangbadyd
Panghiwatig

Pang-utos
Pangsukob

Kasalukuyan .... Agawin.
Kasalukuyan .... Inaagaw.
Nakaraan Inagaw.
Nakaradn na Inagaw na.

Kararaan Kaaagaw^ pa.

Haharapin Aagawin.
! Kasalukuyan .... Agawin.
I Kasalukuyan . . . , Kung inaagaw.

1
Nakaraan Kung inagaw,

I Haharapin. Kung aagawin.

KAGAMITAN NG ANYONG ^'IN*'

G. «^Malimit bagdng gamitin itong any6ng in sa

-aling mga pangwatas?

N. Ang pangtiyak na anyong in ay toteong nui-

kabuluhan at siyang malimit gamitin sa ating niga

salitA, sapagka't siya ang tumitiyak ng ano mang
binabanggit ng pangwatas.

G. (iAlinalin ang mga tuntuning dapat matalun-

t6n sa paggamit ng naturan» anyo?

N. Lubhang mahirap pong bigyan ng mga tun-

tuning tiydk na tiyak ng sa kanyay paggamit, dahil

sa karamihan ng mga anyong pangtiyak na ginaga-

mit sa ating wika. Gayon man, ay malalagyan ng

mga tuntuning sukat mapagpatakaran ng paggamit sa

-anyong in, at itong mga sumilsunod:

I,—Ginagamit ang anyong in sa mga salitang ugat
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na nagkakahulugan ng pagkuha 6 pagdampot ng aneS

man, hal. : sa samsam ay samsamln; sa gamit ay

gamitin, sa dakot ay dakutin, sa dala ay dalhln,

sa bili ay bilhin, sa dampot ay damputln, atbp,

II.—Ginagamit ang anyong in sa mga salitang ugat

na nagkakahulugan ng paghingi 6 paghiram ng ano

man, !cal. : sa hingi ay hingin, sa hiram ay hiramln.

sa utang ay utangin, atbp.

III—Ang mga salitang pangtayo sa pag-aari (6 pro-

nombre posesivo) ay magagaw^ng pangwatas sa pa-

mamagitan ng in, na nagkakahulugan ng pag ari ng

ano man, hal. : sa mkin ay akinin^ sa iyo ay iytihin,

sa kanyd ay kAnyahin, sa aiin ay atinin^ sa inyo ay

tnyuhin, atbp.

IV.—Ang mga salitang ugat na nagkakahulugdn ng

pagkain # pag-inom ng ano man na ginaganap ng

sarili, ay binabaybay sa in, hal. : sa kain ay kainin

6 kanin, sa lamon ay lamunin, sa inom ay inumin,

sa higop ay higupin, sa tungga ay tunggain, sa hit-

hit ay hithitin, sa ^agay ay tagayin, atbp.

V.—Ang mga salitang ugat na may katuturan ng

pagtawag 6 pagsundA sa sino man, ay binabaybay

rin sa in, hal. : sa tawag ay tawagin, sa sundo ay

sunduin, sa kaon ay kaunin, atb. Kung minsan ang

ildng ugat na saklaw nitong pagtawag 6 pagsundd

ay binabaybay sa an, gaya ng kaway ay kaw^ayan,

ng suts6t ay sutsutan, atbp.

VI.—Ang mga salitilng ugat na may kahulugdn ng

pag-akit 6 pag-alok ng isa sa isa ay banabaybay rin

sa in, hal. : sa piging ay pigingln, sa akit ay akitin,.

sa alok ay alukin, atbp.
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VII —Ang niga ugdt na nagtataglay ng kahulu-

gan ng paghanap 6 pagsaliksik ng aa6 man, ay bi-

nabaybay rin sa in, hal. : sa hanap ay hanapin, sa

halihaw ay halihawin, sa saHksikr' ay saUksikin, sa

apuhap ay apuhapin, sa kapa ay kapain, sa sakit

ay salatin, atbp.

VIII.—Ginagamit ang in sa niga saUtang ugat na

ang kahuhiga'y pagkibo 6 paggalaw ng an(3 man,

hal.: sa kib6 ay kibilin, sa gakiw ay gakiwin, sa

luglog ay luglugin, sa alok ay alukin, sa kunday ay

kundayin, atbp.

IX. ^—Ginagamit ang in sa mga saUtaug ugat na

ang katutura^y pagdadaki 6 pagpapasan ng ano mat^

na ginaganap ng sariU, hak : pasdn, pasanin ; daki,

dalhin; taglay, taglayin; kiUk, kiUkin: kalong, kalungin:

buhat, buhatin; atbp.

X,—Ginagamit ang in sa mga saUtang ugat na

Magkakahulugan ng pagtanggap ng ano man, hak

:

tanggdp, tanggapin, sahod, salmrin: sambot, sambu-

tin: salubong, salubungin; atbp.

XI.—Ginagamit ang in sa mga saUtang ugat na

ang katutura'y nagbabadya ng mga paraan sa pag-

huU 'ng an6 mang hayop na gunmgalk sa lupi at sa

himpapawid, hak : sa bating ay batingin, sa sumpit

ay sumpitin, sa sild ay siUiin, sa baril ay bariUn^

sa bato, ay batuhin, atbp.

Xil.—Ginagamit ang anyong in sa mga ugat na

ang kahukiga'y nagbabadya ng mga kaparaanang gi-

nagawa sa [paghuU ng mga isda 6 ng mga hayop-

na tumatahan sa tubig, hal : sa himbat ay kamba-

tin^ sa ^dala ay dalahin, sa binguv^it ay binguwitin.
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•sa laniborig ay lambungin, sa siik ay siikin, sa sa-

lapdng ay sakipangin.

XIIL—Ang mga salitang iigat na tumutukoy sa

mga gawi ng dan:^amin ay maaaring gamitin sa in

kailan ma*t ang kahuluga'y pakabig sa gumaga-
wa, lial. : tanaw, tanawin; panood, panoorin; lingon,

lingunin; dingig, dingigin 6 dinggin; lasap, lasapin;

nanmdm, namnamin; amoy, amuyin: singhod, singhu-

rin; hipo, hipuin: damd, datiiahin 6 damhin; atbp.

Marami rin ang ginagamit sa an ukol sa bagay na

ito, gaya ng tingin ay tingndn: tikim, tikmdn: pa-

kinig, pakinggan; atbp.

XIV.—Ang mga salitang ugdt na tumutukoy sa

pag iisip, pag-akla at pag-ibig ay ginagamit din sa

in, hal. : Isipin, kuruin, buhayin, usisain, alalahanin,

gunitain, panitudimin, ibigin, nasain, irugin, sintahia,

naisin, atbp.

XV^—Ang mga salitang ugdt na nagkakahuhigdn
iig pagputol, pagtimbdng at pagsukat ay bina!)aybay

rin sa in, hal : sa putol ay putulin; sa taga ay ta-

gain. sa tabas ay tabasin, sa palakol ay palakulin,

sa lagari ay lagariin, sa timbdng ay timbangin, sa

laya ay tayahin, sa bakik ay balakin, sa takal ay
takalin, atbp.

XVL—Ang mga saHtang ugdt na nagbabadya ng
pagsir^ 6 paggiba 6 paglupit ay binabaybay rin sa

tM, hal.: sa sird ay si.ain, sa giba ay gibain, sa

sunog ay sunugin, sa guho ay guhAin, sa patdy ay
patayin, sa sunddng ay sundangin, sa gulok ay gu-
lukin, atbp. May ildn ding binabaybdy saan, gaya
sa sugat ay sugatan, atbp.
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XVn.—Ang mga salitang ugat na tumutukoy sa

mga bagay na karaniwan ay nagagawang pangwatas
sa pamamagitan ng in na nagkakahulugan ng pag-

^awa sang ayon sa kapakanan ng isa't isa; liaL: sa

baro ay baruin, sa salawal ay salawalin, sa balabal

-ay balabalin, sa tungkod ay tungkurin, sa bahay ay
bahayin, sa payong ay payungin, atbp.

XVIII.—Ang mga salitang ugat na tumutukoy sa

pagbilang ay maaari ring gawing pangwatas dito sa
in, at kung magkaganiL6'y nagkakahulugan ng pag-
^awd ng ano man sang ayori sa kapakanan ng isi't

isd, gaya sa isa ay isuhin, sa dalawa ay .dalawa-
hin, sa lima ay limahin, sa sampuo ay sampuin, atbp.

XIX.-~~Ginagamit ang in sa pagtiyak ng iba*t ibang
sakit laa dinaramdatn, hal. : sa lagudt ay lagnatin, sa

hika ay hikain, sa ngiki ay ngikihin, sa ub6 ay
ubuhin, sa ili ay itihin, sa siknuira ay sikmuriiin,

sa bulutong ay bulutungin, sa kolera ay kolerahin atbp.

XX.—NagsusuHt ng pagkakawangis 6 pagkayari,

kailan ma't tumutukoy sa panaliong nakaraan, hal,

:

sa saging ay sinaging, ra duhat ay dinuhat, sa san-

tol ay sinanto], sa sampalok ay sinampalok, sa gulay

ay ginukiy, sa bataw ay binataw, athp.

XXI.—Ang mga salitang pangturing ay nagaga-

wang pangwatas dito sa anyong in, hal. : mahal, ma*
haHn; maganda, magandahin; masama, raasamain: ma-
buti, mabutihin; matamis, niatarnisin: atbp.
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XI. KABANATA

Ang pangtiyak na anyong: **V*

GuR(\ ^Ano ang tinatawag na anyong i?

Nag AARAi^. Tinatawag na anyong i ang panwatas-

na may pang-angkap na i sa salitang ugat.

G. (iAn6 ang kahalagahang taglay ng anyong it6?

N. Kung ang in ay siyang kaunaunahan sa mga
anyong pangtiyak ng mga pangwatas tagalog, ang i

nama'y hindi nagiging huli sa kanyd kung isusumag

din lamang sa daladalang kahalagahan, kung kay&*t

ang anyong ito ay siyang nabibilang na pangalawdng

iiri sa mga pangtiyak na anyo.

MGA PATAKARAN SA PAGBxVBAYBAY

G. Sa pagbabaybay nitong anyong i ^alin naman
ang mga patakarang dapat taluntunin?

N. Ang mga tuntuning sumusunod sang ayon sa

pagkakabaibaitang na dapat gawin:

I.—Ang pangbadyd ay binubuo ng salitang ugdt

at ng pang angkdp na i, gaya ng ibili, isiilat.

2.—Ang panahong kasaluknyan ng panghiwatig ay

binubuo ng ugat na sinisingitan ng in sa unang da-

lawang titik ng unang pantig, saka inuulit 6 dinadalawa

ang unang pantig ng ugat, bukod pa ang pag-aangkdp

ng anydng ?', gaya ng ibinibili, 'isimistilat,

3.—Ang panahong nakaradn ay binubuo lamang ng.

ugdt na may pangsingit na in at saka may pang-

angkdp na any6ng i, g^^y^ ng ibinili, isintilat.

4.—Ang panahong nakaradn na ay binubuo nitong.
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panahong nakaradn at saka sinusundan ng na, gaya

ng ibinili na, isimilat na,

5.—Ang panahong haharapin ay binubuo ng salitang

ugdt, sak4 iniiuUt ang unang pantig nito at bago

iadangkapan ng anydng i, gaya ng ibibili, istisulat,

6,—Ang pang'iiios ay ginagamit ang sa pangbadyi

6 kaya'y ang ugat na niay pang-angkap na /', gaya

yng ihili^ isulat, atbp.

7.—Ang panahong kasalukuyan ng pangsukob ay bi-

nubuo ng kasalukuyan sa panghiwatig at sa una'y

nilalagyan ng kung, gaya ng kug ibinibili, kiing isi-

nusulai,

8.—Ang panahong nakaradn ay binubuo ng nakaradn

sa panghiwatig at nilalagyan ng kung sa una, gaya

tig kung ibinili, kung isinulai,

9.—Ang panahong haharapin ay bi?^ubu6 rin nf

haharapin ng panghiwatig at may kung sa una, 6

gaya ng kung ibibili, kung isusulai.

G. ^Paano ngayon ang hugis ng pagbabaybiy sa

anydng pangtiyak na if

N, Sa pagbabaybdy nit6 ay kuning halimbaw^ ang

ugdt na bili at sakA angkapan ito ng anyong i na

nagiging pangwatas na ibili na siydng pangtiydk ng

'bumili at niagbili na binaybdy sa uni at mag.
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PAGBABxVYBAY SA ANYONG ''I".

Ayoi^. Panahoru PaghaybiU/,

Pangbadya
Panghiwatig

Pang utos

Pangsukob

Ibili.

Kasalukuyan .... Ibinibili.

Nakaraan Ibinili.

Nakaraan na . . . Ibinili na.

Haliarapin. Ibibili.

Nakaraan Ibili.

. Kung ibinibili.

Kasalukuyan. . . . Kung ibinili.

Haharapin Kung ibibili.

G. ^Wala bagdng pasubali (6 excepci6n) ang mga.

patakarang ito sa pagbabaybay?

N. Mayroon p6, at isang pasubaling lalong ma-
halaga kay sa iii, isang pasubaling dapat matant6 at

dapat sundin, sapagka't natutungod sa ikagaganda at

ikagagaan sa pagbigkas ng ating mga salita.

G. ^/Paano ang dapat itakdang pasubali?

N. Itong suniusunod: x\ng mga salitang ugat na

nagpapasinuiUi sa tingig (6 vocal), 6 sa mga pangti-

nig na h, l, w, at y, ay may ibang hugis ng pagbu-

buo kailan ma't tumutukoy sa mga panahong kasa-

lukuyan (6 presente) at nakaraan (6 pasado) at sa

niga saklawnito, ibang hugis na ang in ay dapat

gawing ni sang-ayon sa kinagawian at gayon vSa ika-

gagaan ng pagsambit at ikagaganda ng mga salita.

Dapat matantd na ang any6ng I ay hindi ndtitinag sa

talagdng kitialalagyan niyd. Dapat ding matanto na

ang iba't ibd pang panahon ay dapat isun6d sa ta-

lagdng tuntunin ng any6ng i.

Ndito sa kasunod ang isdng tdlaan ng mga ugat
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na nalatakda sa pasubali, at upang luniiwanag ay

marapat pag-agapayauin ang dalawang tunlunin, ga-

yon ang mga ugat at mga panahong kiaaiiukulan n£,

bawa't isa.

Ugdt. ranabon. J*angkalah<ft(iH. I*ffKHhilh\

Alay Kasalukuyan. linaalay. Iniaalay.

t j
Nakaraan. linalay. InialaY.

Ilag Kasalukuyan. liniilag. Iniiilag.

f>
Nakaraan. linikig. Iniilag.

Utang Kasalukuyan. liniuitang. Iniuutang.

>?
Nakaraan. linutang. Iniutang, ^

Habol Kasalukuyan. Ihinahabol. Inihahabol

t f
Nakaradn. Ihinabol. Inihabol.

Luhog Kasalukuyan. Ilinuluhog. Iniluluhog.

n Nakaraan, Ilinuhog. Iniluhog.

Wakwuk Kasalukuyan. Iwinawakwak.
;
Iniwawakwak

>» ; NAkaraan. Iwinakw^ak. Iniwakwak.

Yapos Kasahikuyan. lyinayapos. Iniyayapos,

} y
Nakaraan. lyinapos.

1
Iniyai)6s.

KACLVMITAN NG ANYONG ''i"

G. ^:Saansaan ginaganiit ang anyong t?

N. Itong anyong t ay isa ring makabuluhang any6

sa mga pangtiyak at isa rin sa nuidalas gamitin sa

mga pangwatas tagalog. Ang mga tuntunin ng sa

kanya'y paggamit ay itong rnga sumusunod:

I —Ginagamit itong anyong /" sa mga salitang ugat

na nagbabadya ng pagtatapon (S paghahagis ng aneS

man, hal. : sa tapon ay itapon, sa buhos ay ibuhos,

sa hagis ay ihagis, sa hulog ay ihulog, sa bulid ay

ibulid, sa pukol ay ipukol, sa bato ay ibato, sa suka
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ay isuka, la luwA ay iluwa, sa uh6 ay iuh6, sa bubo

ay ibubo, atbp.

IL—Ginagamit ang anyong i sa mga salitAng ugat

tia nagsusulit ng pagpupunla 6 pagtatanim ng ano

man kailan ma*t ipinangtitiyak, hal. : sa tanim ay

itanim, sa punlti ay ipunla, sa hasik ay ihasik, sa

tubo ay itubo, sa baon ay ibaon, sa sabog ay isa-

bog, atbp.

ITL-—Ginagamit din ang any6ng i sa mga salit4ng

ugat na nagpapahayag ng pagkakalat 6 pagpapala-

ganap ng ano man kailan ma*t ipinangtitiyak, hal. :

sa kalat ay ikalat, sa laganap ay ilaganap, sa sam-

bulat ay isambulat, sa bulaksak ay ibulaksak, atbp.

IV.—Gindgamit din ang anyong i sa mga salit&ng

tigdt na nagbabadya ng paghahalo 6 pagsasahok ng

ano man kailan ma't pangwatas na ipinangtitiyak,

hal. : sa halo ay ihalo, sa sama ay isama, sa sah6k

ay isah6k, sa kandw ay ikanaw, sa sawsaw ay isawsdw,

sa lahok ay ilah6k. atbp.

V,—Nagagawang pangtiyak na pangwatas dito sa

i ang mga ugat na nagbabadya ng pagtutulad 6

pagtitimbang ng is4ng bagay sa kapuw^, bagay, hal.

:

sa tulad ay itulad, sa paris ay iparis, sa gaya ay

tgaya, sa para ay ipara, sa wangkt ay iwangki, sa

mukhd ay imukha, sa bagay ay ibagay, sa gagad ay

igagdd, sa timbdng ay itimbang, sa pantay ay ipan-

tdy, sa tumbas ay itumbas, atbp.

VL—Nagagawa ring pangtiyak na pangwatas sa i

ang mga pangwatas na nagbabadyd ng pagsasalitd

6 pagsasaysay at pagtuturo, hal. : sa saysay ay isay-

sAy, sa tan6ng ay itanong, sa sag6t ay isag6t, sa
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bulong ay ibulong, sa sumbong ay isumbong, sa

balit^ ay ibalit^, sa anas ay ianas, sa turo ay ituro,

sa aral ay iaral, atbp. Kung minsan ang mga pang-

watas na pangbalak na binaybay sa niag ay ginaga-

wang pangtiydk sa pamumagitan ng pangtiydk nito

hal. : sa salitii ay ipagsalita, sa wiki\ ay ipagwika,

atbp.

Vn.—Sa anyong i ay nagagawa ring pangtiyak na

pangwatas ang mga nagbabadya ng pagbibili 6 pag-

hahandog ng ano man, hal.: sa lako ay ilakd, sa

tinda ay itinda, sa handog ay ihandog, sa alay ay

ialay, sa gawad ay igawad, atbp. Binabaybay rin

ang ilan^^sa pangtiyak na ipag na siyang katugma
ng ma(7, hal. : sa biH ay ipagbili, sa amot ay ipag-

amot, sa kaloob ay ipagkaloob, sa biyaya ay ipag-

biyaya, atbp.

VI IL—Ang mga salitang ugat na nagbabadya ng

paglalagay sa isdng pook 6 dako ng ano man ay na-

gagawang pangtiyak dito sa anyong i, hal. : sa lagay

ay ilagay, sa lantad ay ilantad, sa bunydg ay ibun-

yag, sa bildd ay ibildd, sa patong ay ipatong, sa

singit ay isingit, sa ^iksik ay isiksik, sa salong ay

isalong, sa gatong ay igatong, *;a tapal ay itapal,

atbp.

:XII KABANATA]

ku% pangtiyak ea aoyong: '*AN"

GuRo,. r^Ano ang tinatawag na an^'ong an'!

Nag-aaral. Tinatawag na anyong a\i ang pang-

watas na raiy sugpong na an sa salitang ngat.*-

9
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G. ^Mahalaga rin baga ang pangtiyak na anyong

ito gaya ng mga anyong in at i?

N, vSa mga anyong pangtiyak, itong an ay siyang

ikatl6 sa bilang na siyang ginagamit sa mga pang-

watas tagalog. Itong an ay malimit ding gamitin

kaparis ng dalawang nauna sa kanya, at isa rin sa

maraming sakkiw sa ating mga salita.:

G. ([Paano ang paggamit dito sa anyong anf

N. Gaya rin ng sa anyong in na may dalawang

kaparaanc4n: Una, kung ang salitang ugat ay nag-

tatapos sa pangtinig (6 eonsoaante) 6 kaya'y sa tingig

(6 Yoeal) na may kudlit na banayad (') 6 saki-

kot (*) ay ginagamit ang an, gaya sa /a/>o;i ay

tapimAN, sa susi ay susian, sa tapi ay iapiAN, atbp,

Ikalawii, kung ang ugat ay nagtatapos sa tingig (6

Yooal) «a walang kudlit, 6 kaya/y sa Ungig na may
kudlit na mariin (')^ ang anyong an ay dapat ga-

wing /mw, gaya sa parusa ay panisan\N, sa kasi

ay kashiAN, sa tindi ay tindiiiAN, atbp.

G. ^Mayroon din bang nangyayaring pagkakabago

ukol sa pagsusugpong ng an sa salitang ugat ?

N. Mayroon p6, at ang mga pagkakabagong it6*y

katulad din ng nangyayari sa in, Dapat din ditong

itanghal ang mga tuntunin nitong an, upang makilaUi

ang ganang kabaguhan nito.

Una.—Kung e ang katapusang titik ng ugat ay

dapat gawing i, gaya sa gabe ay gabihdn, sa pag^

ay pagihdn, sa kape ay kapihdn, atbp.

Ikalmvd,—Kung ang huling pantig ng ugat ay may
e na pinagigitaaan ng mga pangtinig (6 eonsonante),
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ang naturatig c ay dapat gawing i gaya sa kiskes>

ay kiskisdn, sa tiies ay iiiisan^ atbp.

/fea^/(5.—Kung o ang katapusang titik ng ugat ay

dapat gawing u, gaya vSa dulo ay duluhan, vSa a.yo

ay asuhdn, sa 6a/d ay batuhdn, sa tainpo ay iainpii-

hdn, atbp

.

Ikaapat.—Kung ang huling pantig ng ugat ay niay

o na pinagigitnaan ng niga pangtinig (6 eonsonante),

ang nasabing o ay dapat gawing u, gaya sa amoy

ay amitydn, sa ^//o.s^ ay utusan, sa /cM/d.v ay kutusdn^

sa ^-libo^ ay suhukan, atbp.

Ikalimd.—Kung ang huling pantig ng ugat ay nag-

tatapos sa ad, ed, id, od, 6 nd, na niaaaring bay-

bayln sa an, ang d ay dapat gawing r sang ayon sa

patakarang siniisunod ukol sa bagay na ito: gaya

sa bayad ay bayaran, sa gilid ay (jilirdn, sa tingkdd

ay iingkardn. Ang (i ay hindi n igbabago kung min-

san, at kung magkaganito'y kaiiangan namang ma-
wala ang i,6 ang o sa mga salitang nagtatapos sa

id 6 ody gaya sa masid ay iiiasddn, sa sunod ay

sunddn, atbp.

Dapat din namang mabatid na an; unang dala-

wang tuntunin ay bihibihirkng mangyari, sapagka't

sa ating wika ay kaunti ang mga salitang mayroong

e sa katapusang pantig ng mga saHtang ugat, gaya

ng matatanto sa ikaapat na bahagi ng Balarilang ito.

MGA PANUTO SA PAGBABAYBAY.

G, ^iAlin ang mga panuto nitong anyong an na^

dapat alituntunin sa kanyang pagbabaybay?

N. It6ng anyong an ay walang maraming pagka-
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kabagobagong nangyayari, at dahil dito ay di na

kailangang isaisahin ang tuatunin tig kaniyakaaiyang

panahdn at gayon din ng ayos.

Dapat lamang matanto, na ang an ay palaging st-

nusugpong sa salitang ugat na ibig baybayia, at sa

kasalukuyan (6 presente) at mga nakaraan (6 pret6-

rito) ay kailangang isunod sa in kung pano ang

pagkakabuo nito, ulitin 6 dalawahin ana uaang pan-

tig ng ugat sa panahong haharapin (6 futuro), at

kahulihuHha*y dapat isugpong sa ugat ang an 6 han

sa pangbadya at pang-utos.

Baybayin natin itong anydng an sangayon sa mga

tuntuning ipindalala, at ilagay nating halirabawi ang

ugdt na sulat at saka ito sugpungan ng an na nagi-

ging pangwatas na sidaian na siydng pangtiyak nf
snmulal na bisaybay sa tim.

PAGBABAYBAY SA ANYONG ''AN^'

Ayoi^,

Pangbadya
Panghiwatig

Pang-utos
Pangsukob

J\mnh'jn, Paghayhdy.

Sulatan,

Kasalukuyan Sinusulatan.

Nakara^n. . . Sinulatan.
Nakaraan na Sinulatan na.

Haharapin Susulatan.

. . . . Sulatan.

Kasalukuyan Kung sinusulatan

Nakaradn. ......... Kung sinulatao.

Haharapin . Kung susulatan.
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G. ^Alinalin ang mga tuntunin sa paggamit ni-

tong anyong an?

N, It6ng an ay siyang ikatlo sa bilang ng mga
anyong pangtiyak, at dahil dito'y hindi mapag dalin-

langanang sambitin na siya'y isa rin sa mga nagbi-

bigdy ng malaking tulong sa mga pangwatas na hindt

tiydk sa ating sariling wik^, Itong mga sumusuaod

aog mga patakaran ng sa kanya'y paggamit:

I.—-Ginagamit ang an sa mga pangwatas na nag-

babadyd ng dako 6 po6k na kinaroroonan ng ano

man, lalong Jal6 na sa panahong nakaraan, hal, sa

lapon ay tinapunan, sa lagay nilagyan, sa si!id ay

dinidldn, sa tayo ay tinayudn, sa sulot ay sinwUitdn,

sa pasak ay pinasakan, atbp

IL—Gindgamit ang an sa mga pangwatas na nag-

babadyd ng pagbibigdy 6 pagkuha ng ano man kai-

lati ma't ito'y tiydk, hal. : si bigdy ay bigydn, sa

bandog ay handugan, sa alay ay alayan, sa bili ay

bilhan, sa dald ay dalhdn, sa bawas ay bawasan, sa

kuha ay kunan, sa hingi ay hingdn, atbp.

IIL—Gindgamit din ang an sa mga pangwatas na

mgsusulit ng pangangaral 6 pagtiwig sa sino man
kailau ma*t tiydk ito, hal. ; sa aral ay aralan, sa ha-

tol ay hatulan, sa turo ay turuan, sa tawag ay ta-

wagan, sa sigdw ay sigawdn, sa kawdy ay kawaydn,

sa bulong ay bulungdn, sa ands ay anasdn, albp.

Ang ildn sa mga pangwatas na it6 ay binabaybdy

sa pangtiydk na pagan 'na siyang katugmu ng mag



m PAGKlLALz\

hal. : sa sabi ay pagsabihan, sa usap ay pangusapan^

atbp.

IV."-^Ginagamit ang an sa mga salitang ugat na

nagbabadya ng mga gawing likas ng damdamin kai-

lan Jim*t tumutukoy sa sino man, hal.; sa tingin ay

tingnan, sa masid ay masdan, sa amoy ay amuyan,

sa hawak ay hawakan, sa dila ay dii^an, atbp. May
iliin sa bagay na ito ang ginagamit sa in gaya ng

lasap ay lasapin, ng dinig ay dinggin, ng tanaw ay

tanawin, atbp.

V.—Ang mga salitang pangdiwa na nagbabadya ng

ano man at sugpungan ng anyong an at ulitin 6

dalawahia ang buong salitang ugat na nasabi ay

nagkakahulugan ng kaliitan 6 kawalang» kabuluhan

ng isang bagay, hal.: sa tao ay taiitauhan, sa bahay

ay bahaybahayan, sa pusa ay pusipusaan, sa langit

ay kingitlangitan, sa santol ay santulsantulan, at

iba pa. Kung ang ugat ay may tatlo 6 apat na pan-

tig ay sukat ng uUtin ang unang dalawang pantig

niya, hal. ; sa tinapay ay tinatinapayan, sa salawil

ay saklsalawalan, atbp.

VI.—Ang mga salitang ugat na nagbabadya ng

ano man sang-ayon si kapakanan ng bawit^t isa at

magungpumgan ng an ay nagiging salitaag ang ka-

huluga*y pook ng karamihan, hil.:sa bahay ay ba-

haya 1, sa santol ay ssintulan, sa mangga ay mangga-

han, sa saging ay sagingan, sa bayan ay bayanan, sa

duhat ay duhatan, atbp.
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XIII. KABANATA

Pangtiyak ng: attyonjf '^UM''

GuRo. (i'Alin ang pangtiyak nit6ng um?

Nag-aarai^. Gaya ng nasabi, ang mga anyong

pangbalak na di dumadaliri 6 tumitiyak ng ano mang

bagay 6 pangalan, ay may mga katapat 6 katug-

niang niga anyong pangtiyak na siyang tumutukoy

sa mga bagay 6 pangalang tiyak 6 dama. Bawa't

any6ng pangbalak ay may katugmang anyong pang-

tiyak na hindi lamang iisd kundi [dalawa 6 tatlo

ang kadalasan. Ang katugma nitong anyong tim kung

talagang susuriin ay ang tatknig pangulong pangtiTak

na sinunddn na isaisang pinag-ukulan ng masu-

sing pag aaral at raatamang pagsusuri, na dili iba't

ang iri, ang i at ang an,

fi. ^'Alin ang dapat kdsaligan sa pagbabaybay ng

mga pangtiyak ng tim?

N. Ang pagbabaybay sa in ay dapat masalig ng

sa anyong in, ang sa i ay dapat mabatay ng sa an-

yong i at ang sa an ay dapat maayon ng sa

anyong an.

Baybayin nating isaisa ang tatl6ng pangtiyak ng
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um at pag-iikulan natiti ng dalawang pangwatas: isa*y

ang ktmakbo na tumutukoy sa unang hugis ng nm at

nmniang na bumabanggit sa ikalawa.

Al/OH,

Pangbadya
Panghiwatig

Pang-utos
Pano^sukob

IN.

Panahon, l\i(jhabuifhdti

.

Kasakikuyan
Nakaraan . . .

Nakaradn na.

Kararaan . . .

.

Haharapin . .

KasaUikuyan

Nakaraan . . .

Haharapin. .

Takbuhin.
Tinatakbo.
Tinakbo.
Tinakbo na.

Katatakbo pa
Tatakbuhin.

Takbuhin.
Kung t i n a

-

takbo.

Kung tinakbo

Kung tatak-

buhin.

Utangin.
Iniiutang.

Inutang.
Inutang na.

Kadutangpa
Uutangln.

Utangin.
Kung inuu-

tang.

Kunginutang

Kung M u t a -

ngin.

Pangbadya
Paiighiwatig

Pang-utos
Pangsukob

Kasakikuyan
Nakaraan .

Nakaraan na.

Haharapin.

Kasahikuyan

Nakaraan . .

.

Haharapin. . .

I.

iltakbo.
ItinMakbo.
Itinakbo
Itinakbo na.

I

Itatakbo

I

Itakbo.

1 Kung i tina-
1 takbo.

Kung itinak-

bo.

Kung itatak-

bcx

lutang,

Iniiiutang.

Iniutang.

Iniutang na,

luutang.
lutang.

Kung iniiiu-
tang.

Kung iniu-
tang.

Kungitiutang:
tang. j
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AN.

Pangbadya i

Panghiwatig |Kasalukuyaii

iNakaraan .

Pang'Utos
Pangsukob

iNakaraan na.

IHaharapin. . .

Kasalukuyan

Nakaraan . .

Haharapin. .

Takbuhan.
riiidtakbulian.

Tinakbuhan.
Tinakbuhtln na
Talakb'uhan.
Takbuhan.
Kung tina-
takbuhdn.

Kung tinak'

buhan.
Kung tatak-

buhan.

Utangan.
Inuutangan.
Inutangan.
Inutangan na
Uutangan.
Utangan.
Krmg intiuta-

ngan.
Kung inuta

ngan.
Kung u u t

a

r;gan.

XTV KARANATA

Pangtiyak ng anyong: **MAG''

GuRo. ^Alin naman ang pangtiyak nitong 'niagf

Nag-aaral. lyahat nf niga anyong pangbalak ^<\

Wik&ng Tagalog na di miminsan nang nasabi ay may
katapato katugmang anyong pangtiyak na hindi lamang

iisa kundi marami. Karaniwang gawia upang ang

anyong pangbalak ay maging pangtiyak ay ginaga-

wang p ang mga unang titik niya6ng nagpapasimuhi

sa m, maUban lamang ang ilan na hindi nangyayari

ang ganitong pagbabago.

Sang-ayon sa paraang katutukoy, pag ang siyang

pangtiyak nitong niag. Ito namang pag ay nanga-

ngailangan ng tulong ng mga pangulong anyo sa

pangtiyak na in, i at an, na susog sa bagay na

ito ang pag ay nagiging pagtn, ipag ^i pag an. Bu-
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kod sa mga pangtiyak na ito, ang mag ay mayroon

pang tatlong pangtiyak ding katugma, na, diU

iba't ang in, ang i at ang an na walang pag. Da-

pat raatanto na ang pag-in ay bihirang gamltin, sa-

pagkii't ang karamihang ugat na nauukol sa kanya

ay binabaybay na sa in. Gayon mm, ang pag in

ay kailangan din kung minsan, lalong lald na kung

tumutukoy sa mga salitang nagbabadya fig pag-uutos

6 panuauyo.

G. Yamang ang iyi, i at an ay napag-ukulan na

ng kanikaniyang pag-aaral, i^no naman ang tinata-

wag na anyong ipag?

N. ' Tinatawag na anyong ipag ang pangwatas na

Hjay pang angkap na ipag sa saHtang ugeit, gaya ng

ipag'iilos, ipagbilin, ipagsama na mga pangtiyak na

pmgwatas ng magutos^ niaghilin at magsama.

G. (lAno ang tinatawag na anyong pag anf

N, Tinatawag na anyoag pag an ang pangwatas

nx may pang angkap na pag at may sugpong na. an

sa ugat, gaya ng pagsalitaan, pagkalooban, paghinta'

ngdn, na mga pangtiyak na pangwatas ng m'igsalita^

magkaloob at magbintdng.

G. ,;An6 ang tinatawag na anyong pag inf

N. Tinatawag na anyong pag in ang pangwatas na

may pang angkap na pag at may sugpong na in sa

-saHtang ugat, gaya ng /^ag-awitut, />agdasaltn, pag-

saydwin na mga pangtiyak na pangwatas ng niag-

awit, magda.si\ at magsayaw.

G. ^^AHnalin ang |mga panutong dapat taluntunin

sa pagbabaybay ng mga pangtiyak ng anyong ntagf

N. Ang pagbabaybay sa in, i at an ay dapat
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ibatay ng sa niga anyong in, i at an; ang sa ipag

ay gaya riu ng sa i na siningitan lamang ng pag

sa gitna ng ugat at ng nasabing /"; ang sa pag-an

ay gaya ng sa anyong an na inangkapdn ng pag sa

ugat; at ang sa pagin ay paris din ng sa anyong

in na inangkapan nainan ng pag sa salitang ugat.

Isaisd nating baybayin ang iBga naturang pangti-

yak ng niag at kunin natiug halimbawa ang mga

pangwatas na magsaing at magmana na ang una'y

nagtatapos sa pangtinig at ang ikalawa'y sa tingig

(6 vocal.)

PAGBABAYBAY SA MGA PANGTIYAK NG "MAG^'

IN.

Pangbadya
Panghiwatig

Pang-utos
Pangsukob

Kasalukuyan
Nakaraan . . .

Nakaraan na.

Kararaan ....

Haharapin . .

.

Kasalukuyan

Nakaraan
FIaharapin .

.

Saingin.

Sinasaing.

Sinaing.

Sinaing na.

Kasasaing pa

Sasaingin.

vSaingin.

Kung sinasa-

ing,

Kung sinaing

Kung sasai-

ngin.

Manahin.
Minamana,
Minana.
Minana na.

K a m a m a na
pa,

Mamanahin.
Manahin.
Kung mina-
mana.

Kung minana
Kung mama-

nahin.
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L

Pangbadya
Panghiwatig

Pang-utos
Patigsukob

Kasalukuyan
Nakaraan , .

.

Nakaraan na.

Haharapin . .

Kasalukuyan

Nakaraan.. . .

Haharapin. . .

Isaing.

Isinasaing.

Isinaing.

Isinaing na.

Isasaing.

Isaing.

Kung isina

saing.

Kung isina

ing.

Kungisasaing

Imana.
Iminamana.
Iminana.
Iminana na.

Imamana.
Imana.
Kung imina-
mana.

Kung imina-
ua.

Kung imama-
na.

AN.

Pani^badya
Panghiwatig

t.

Paag-utos
Pangsukob

Kasalukuyan

Nakaraan. . .

.

Nakaraan na.

Saingan.
Sinasaingan.

Sinaingan.
Sinaingan na.

Haharapin. . . Sasaingan.
Saingan.

Kasalukuyan Kung sin2,sai-

ngan.

Nakaraan. . . . Kung sinai-

ngan.

Haharapin. . . jKung sasai-

1 ngan.

Manahan.
M i n a m a na-

han.

Minanahan.
Minanaha»

na.

Mamanahan.
Manahan.
Kung mina-
manahan.

Kung mina-
nahan.

Kung mama.-
nahan.
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IPAG.

"Pangbadya
Panghiwatig

Pang-utos
Pangsukob

Pangbadya
Panghiwatig

Pang-utos
Pangsukob

Kasalukuyan

Nakaraan
Nakafadn na

Haharapin. . .

Ipagsaing
Ipinagsasaing

Ipinagsaing.

.

Ipinagsaing
na ,

.

Ipagsasaing.

Ipagsaing,

Kasalukuyan
|
Kung ipinag-

I

sasaing.

Nakaraiin . . Kung ipinag-

saing.

Haharapin.. . Kung ipagsa-

saing.

PAG-AN.

Kasalukuyan

Nakaraan . . .

Nakaraan na.

Haharapin. . .

Kasalukuyan

Nakaraan . . .

Haharapin, .

.

Pagsaingan.
Pinagsasa-

ingan.

Pinagsaingan

Pinagsaingan
na.

Pagsasaingan

Pagsaingan

.

Kung pinag-

sasaingan.

Kung pinag-

saingan.

Kung pagsa-

saingan.

Ipagmana.
Ipinagmama--

na.

Ipinagmana.
I pinagmana

na.

I p agmamana
Ipagmana.
Kung ipinag-

mamana.
Kung ipinag-

mana

.

Kung ipag-
mamana.

Pagmanahan.
P i nagmama-

han.
P i n a gmana-

han.

P i n a gmana-
han na,

P agmamana-
han.

Pagmanahan.
Kung pinag-
mamana-
han.

Kung pinag-

manahan.
Kung pagma-
manahan
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PAG-IN. (1)

Pangbadya
Panghiwatig

Pang utos

Pangsukob

Kasalukuyan

Nakaraan. . ..

Nakaradn na.

Haharapin. . .

Kasalukuyan

Nakaraan . . .

Haliarapin. . .

Pagsaingin,

Pinagsasaing.

Pinagsaing.

Pinagsaingna

Pagsasaingin.

Pagsaingin.

Kung pinag-

sasaing.

Kung pinag-
saing

.

Kung pagsa-

saingin.

Pagmanahin,
Pinagniama-

na.

Pinagmana.
Pi nagmana-

na.

Pagmamana -

hin.

Pagmanahin.
Kung ,pinag-

mamana.
Kung pinag"
mana

.

Kung pagma-
manahin.

(1) Sakali mang- totoa na itong pag'in ay di kailangan da-

hil sa anyong /», ay tunay rin namang ang naturang pag-m

ay makabuluhan kung minsan at may sariling katutur^n.

Kung" ang pag-an ay kaiiangan baga ma't mayroon nang «/?.

ang pag-iri Hama'y kailangiui din kahi't na mayro6ng 'm,

Lioawin natin sa pamamagitan ng halimbawa. Kung sabi-

hing sa tiyak na bagay at pag-uutos na: Laruin mo ang

inMa ay hindi nga maaaring sabihin pang paglandn mo ang

Imia, sapagka't may magkaibang kahulugan silang dalawa.

Ang una'y nagsasaad ng pag-uutos sa sino man na myd

ung maglaro sa bata, samantalang ang ikalawa'y nagbabady4

naman ng pag-uutos sa sino man na sii/d^g mag'Utos 6 mag-

mhf 6 rnagpabaya ng paglalaro m bata. Ganiio ring kaibhan

ano: nadadama ukol sa an at pag-an^ g-^y^ sa mga salitang:

ian^ari at paglarmn»
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XV KABANATA

Aag: pang:balak na anyong: *'MANG"

GuRo. ^An6 ang tinatawag na anyong mang?

Nag-aaral. Tinatawag na anyong mang ang pang-

watas na may pang angkap na mang sa salitang iigat,

G. ^ Ano ang kahalagahan nitong mang sa ating niga

pangwatas?

N. Kung niay kahalagahang tagkiy ang tim at mai^

sa mga anyong pangbalak ng pangwatas tagalog,

artg mam^ nama'y i-a rin sa nabibilang ^sa matataa>

na uri ng mga anyo at isa rin sa nagbibi|;ay ng

mahalagang tulong sa ating mga salita.

G. ^;Alin ang mga pagbabagong karaniwang mang-

yari sa pag aangkap ng mapn sa salitang ugat?

N. Sang-ayon sa simuhmg titik nitong ugat ay na-

babagong madalas ang mga titik ng pangwatas kung

iniaangkap ang mangy at sa pagbabagong ito ay mdi-

tatakda ang mga ganitong tuntunin:

Una,—Ang mga saHtang ugat na nagpapasimuli sa 6

6 p a.y karaniwang maging m at an^ anyong mang

ay nawawahi ang huling dalawang titik, sa makatwid

baga'y nagiging ma, gaya sa hulak ay mamulaky sa

bayabas ay mamayabas ^ sa pukot ay mamukoi, sa

pula ay mamula.

Ikalawd.—Ang karamihan sa mga saUtang ugat na

magpapasimula sa tingig (6 vocal), ay nababago ang.

pangangkap na inang sa twang, gaya sa isda, ay nia-
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ngisda^ sa iisd ay niangusdf sa ibig ay mangibig, sa

lina ay manguna.

Ikalld~Ang mga salitang ugat na ang unang titik ay

M ay karaniwang nawawala ang titik na ito, at da-

hilan dito ang any6ng mang ay dapat gawuig mang
gaya sa kahoy ay mangahoy, sa kulam ay mangulam,

sa kutos ay mangutds^ sa /^i/// ay mangiiil.

Ikaapat,—Ang karainihan sa mga salitAng ugat na

ang pasimuldng titik ay ^ 6 / at kung minsa'y d ay ka-

raniwang maging n at dahilan dito ang mang ay na-

giging ma, gaya sa sumbong ay manumbdng, sa sisi

ay manisi, sa iikldp ay maniklop, sa ^ife^ife ay maniktik^

sa dikii ay manikit, sa dalangin ay manalangin.

MUA TUNTUNIN SA PAGBABAYBAY

G. ^Alin ang mga tuntuning dapat pagbatayan ukol

5a pagbabaybay nit6ng anyong 7nang?

N. Kung ang pangwatas na babaybayin ay waldng

pagkakabagong nangyayari ay dapat isalig ang pag-

babaybdy sa mga tuntunin ng anyong mag na wa-

lang pagkakaibd liban sa mang an^ anyong iaangkdp.

Nguni't kung pangwatas namang may pagbabago, ang

babaybayin ay gaya rin ng mga tuntunin nf rnang

ang dapat sundin baga ma't kailangang ibatay sa apat

aa panutong inilagda ukoi sa mga kabaguhang sukat

inangyari

.

Baybayin natin ang dalawang bagay 6 paradng ka-

sasambit at iukol sa una ang ugat na habol at sa

ikalawa*y tikldp na kung angkapdn kapw^ ng mnng
ay nagiglng pangwatas« na manghabol at manikldp

sang-ayon sa mga pdtakarxing nailagda.
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PAGBABAYBAY SA ANYONG ^'MANG'

A[/os. Panahon, PagMylmy.

Pangbadya
Pattghiwatig

Pang-utos
Pangsukob

Kasalukuyan
Nakaraan . . .

Nakaraan na.

Haharapin. . .

Kasalukuyan

Nakaradn . . .

Hahampin . .

Manghabol.
Nanghahabol
Nanghabol.

Nakahabol
na.

Nanghabol
na.

Manghahabol
Manghabol.
Kung mang'

hahabol.

Kung nang-
habol.

Kung mang-
hahaboL

Maniklop.
Naniniklop.
Naniklop.

Nakatiklop
na.

N a H i k lop

na.

Maniniklop.
Maniklop.
Kung nanini"

klop.

Kung nani-
klop.

Kungmanini-
klop.

PANGTIYAK NG ANYONG ''MANG^'

G. tiAlin ang anyong pangtiyak nitong mang?

N. Sang ayon sa mga paraang sinambit na sa

anyong mag ang pangtiyak nit6ng viang ay pang.

Ito namang pang ay nangangailangang tulungan ng

mga pangulong anyo sa pangtiyak nx in, i at an

upang ang paggamit ay mapawasto, at sang ayoa din

sa bagay na ito, ang pang ay nagiging pang in, ipang

at pang-an,

G. iA.no kung gayon ang tinatawag na anyoiig

pang-in}

N. Tinatawag na anyong pang-i^i ang pangwatas

10
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na may pang-angkap na pang at may sugpong na.

tn, gaya ng pangisdain, pangunahin, pamukuiiny na

mga pangtiyak na pangwatas ng mangisda, manguna^.

at mamukot.

G. ^Ano ang] tinatawag na anyong ipang?

N. Tinatawag na anyong ipang ang pangwatas na

may pang-angkap na ipang, gaya ng ipanghuli, ipa~

minids, ipangusd, na mga pangtiyak na pangwatas-

ng manghuli, maminids at mangusd,

G. ^Ano naman a»g tinatawag na anyong pang-anT

N. Tinatawag na anyong pang an ang pangwatas

na may pang-angkap na pang at may sugpong na

an, gaya ng pangahuyan, pamangkaan, pamayanan,.

na mga pangtiyak na pangwatas ng mangahoy^ ma-
7nangka, at ^namayan,

G. ^Nababago rin baga itong pangtiyak na pangT

N. Oo p6, at ang pagkakabagong ito'y natutukid

sa nangyayari sa mang, kaya't ang mga tuntunin.

nito'y siya ring dapat pairalin sa pang.

G. ^AHn naman ang mga tuntunin sa pagbabay-

bdy nitong pangtiyak na pangf

N. Ang pagbabaybay sa pangin ay nasasalig ng
sa anyong in, na inangkapan ng pang; ang sa ipang^

ay naaayon ng sa anyong i, na siningitan lamang.

ng p^ng sa gitna ng ugat at ng naturang i; at ang.

sa p(ing'(jn ay nababatay naman ng sa anyong an

na inangkapan ng pang.

Sa pagbabaybay nitong mga pangtiyak ng mang ay

kunin natin ang dalawang pangwatas na manghula
at manahi, na ang isa'y nababago ang mga titik ng
ug4t at ang isa'y hindi.
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PAGBABAYBAY SA MGA PANGTIYAK NG
ANYONG '*MANG'\

PANG-IN.

Pangbadya
Panghiwatig

Pang-utos
JPangsiikob

Pangbadyd
Panghiwatig

Pang-utos
Pangsukob

Pannhou.

Kasalukuyan

Nakaraan , . .

Nakaraan na.

Kararaan , .

.

Haharapin. . .

Kasalukuyan

Nakaraan . . .

Haharapin. . .

Paghoyhdy,

Kasalukuyan

Nakaraan . . .

Nakaraan na.

Haharapin. . .

Kasalukuyan

Nakaradn . . .

Haharapln. . .

Panghulain.
P i n a n g h u

hula.

Pinanghula..

Pinang hul^

na.

Kapang hu
huhul^ pa.

Pangh uh u-

lain.

Panghulain.
Kung pinang-

huhul^.

Kung pinang-

hula.

Kung p a n g-

huhuU\in.

IPANG.
Ipanghul^.
Ipinanghuhu-

la.

Ipinanghul^.
Ipinanghul^

na.

Ipanghuhuli.
Ipanghul^.
K u n g i p i

-

nanghuhu-
la.

Kung ipi~
nanghulk.

Kung ipang-
huhul^.

Panahiin.

Pinananahf.
Pinanahi.

Pinanalii na.

Kapapanaht
pa.

Pananahtin.
Panahiin.
Kung pinana-

nahi.

Kung pinana-
lii.

Kung pana-
nahiin.

Ipanahi.

Ipinananahi.
Ipinanalit.

Ipinanahi na.

Ipananahi.
Ipanahi.

Kung ipina-
nahi.

Kung ipina-
naht.

Kung ipana-'

nahi.
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PANG-AN.

Pangbadya
Panghiwatig

Pang-utos
Pangsukob

Kasalukuyan

Nakaraan . . .

Nakaraan na.

Haharapin. . .

Kasalukuyan

Nakaraan . . .

Haharapin. . .

Panghulian.
PinanghuhU"

l^an.

Pinanghu-
laan.

P i n a n g h u-
laan na.

Panghuhu-
l&,an.

Panghul^an.
Kung pinang-

huhul^an,
Kung pinang-

hul^an.

Kung pang-
huhul^an.

Panahian.
Pinanana-*

hian.

Pinanahian.
Pinanahian

na.

Pananahian.
Panahian.
Kung pinana-

nahtan.

Kungpinana--
hian.

Kung p a n a-
nahian.

KAGAMITAN NITONG ANYONG '^MANG^'

G. ^AIin ang mga patakardn sa paggamit ng an-

ydng ito?

N. Sa mga pangwatas natin na siyang binubuka-

Mn ng ating mga salita, itong viang ay isa sa mga
tiagtataglay ng malaking tulong, kaya't siya ay na-

t)ibilang sa pangatlo ng mga pangulong anyong pang*

t)alak. Ang any6ng mang ay ginagamit dito sa mga
tuntuning sumusun6d

:

I.—Gindgamit ang matig sa pagbabadya ng mga
gaw4 6 kilos na karamihan, na nanggaling sa raga ug4t

m binaybay sa um at mag na iisa ang kahulugdn,

Iml. : sa kain ay mangain, sa pitds ay mamitds, sa
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kuha ay manguha, sa buhay ay mamuhay, sa luai

ay manglura, sa amoy ay mangamoy, sa paos ay ma-
maos, sa maldt ay mamalat, atbp.

IL—Ang karamihan sa salitang ugat na nagbabadya

ng iba't ibang bagay 6 gawain ay binabaybdy rio.

<3ito sa mang, at kung gayo'y nagkakahulugan ng
pagtupad sa hawak na tungkulin, hal. : sa singil ay

maningll, sa tahi ay mauahi, sa aral ay mangaral„

sa kahoy ay mangahoy, atbp.

III.—Ang mga kasangkapang patalim ay binabay-

bdy sa mang na ang kahuluga'y gumamit 6 magtag-

lay ng naturang patalim, hal. : sa baril ay mamaril,

sa kanyon ay manganyon, sa sandata ay manandata,

sa sunddng ay manundang, sa palakol ay mamala-

kdl, sa itak ay mangitak, sa tabak ay manabak, atbp.

IV.—Nagagawa ring pangwatas dito sa mang ang

mga ngalan ng tahanan, bayan, bundok, bukid, atbp.

na ang kahuluga'y manirahan 6 mamuhay 6 maglak-

bay, hal, : sa bayan ay mamayan, sa bundok ay ma*
mundok, sa bahay ay mamahay, sa bukid ay ma-
mukid, sa parang ay mamarang, sa gubat ay mang-
gubat, atbp.

V.—Dito sa mang ay nagagaw^a riag pangwatas ang
ilang ngalan ng sasaky^n na ang katutura*y mag-
lakbdy sa paniamagitan ng ndturang rasakydn, hal.

:

sa bangkd ay mamangka, sa kalesa ay mangalesa, sa

kiles ay mangiles, sa kabayo ay mangabayo, sa karo

ay mangaro, atbp.

VI.—Ang mga ngalan ng kasuutan ay nagagwa ring

pangwatas sa anyong mang na ang kahuluga^y mag-
sutit 6 gumamit 6 magtagldy, hal, : sa bar6 ay ma-
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Tiiaro, sa salawd! ay nianalawal, sa pany6 ay tna-

manyo, sa tapis ay manapis, sa salamin ay manala-
mfn, atbp,

VII.—Ang mga iigat na tumutukoy sa mga bagay
na matatagpilan sa dagat, ilog, bundok, bukid, atbp.

ay nagagawa ring pangwatas dito sa any6ng mang,
na, ang kahuluga'y mangas6, mangisda, humanap 6
kumuha sang-ayon sa kapakanan ng isa't isa, hal.

:

sa duhat ay mangduhat, sa ibon ay mangibon, sa

isda ay mangisda, sa palaka ay mamalaka, sa palos

ay mamalos, sa usa ay mangusa, atbp.

YIIL^—Ang mga kasangkapan sa paghuli ng ano
man ay ipinangwawatas din dito sa mang na ang
kahuluga'y rnanghuU sa pamamagitan ng naturang

kasangkapan, hal : sa binguwit ay maminguwit, sa

pukot ay marnukot, sa lainbat ay manglambat, sa

dala ay mangdaki, sa salapang ay manalapang, sa

kitang ay mangitang, sa baklad ay mamaklad, atbp.

IX.—^Gineigamit din ang mang sa mga ugat na
nagbabadya ng pagkilupit 6 pananaksil ng isa sa isd,

raaging ito'y ginanap sa pamama,gitan ng patalim

at niaging pamalo 6 kamay ng tao, hal. : sa saksak

ay nianaksdk, sa sakal ay mmakdl, sa bugbog, ay
mangbugbog, sa palo ay mamalo, sa tampal ay ma-
nampdl, sa sipa ay manipa, sa tadyak ay manadyak,
sa sdkit ay manakit, sa kurot ay mangurot, sa sun-

t6k ay manuntok, atbp.
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XVI. KABANATA

kn^ pangbalak na anyong: **MA"

GuRo. ^Aiio ang tinatawag na any6ng vi(if

Nag-aarau. Tinatawag na anyong rtia ang pang-

watas na may pang-angkap na ma sa salitang ugdt.

G. ^Ano ang kahalagahang taglay nitong maf
N. Kung sa mga anyong pangbalak ay lubhdng

iiiahalagd ang iim, mag at mayig, itong ma nama'y
bindi magiging huli ni alangaa sa kataasan ng uii

na kanyang taglay sa ating niga pangwatas at sa

ating mayamang salita, kaya't siya'y nabibilang na

isa sa mga pangulong anyong pangbalak.

MGA PATAKARAN SA PAGBABAYBAY.

G. Dito sa anyong ma, laWn naman ang mga
patakarang dapat taluntunin sa kanyang pagbabaybay?

N. Itong pagbabaybay sa anyong nui ay waldng

pinag-ibhan halos ng sa anyong mag, na walang g,

kaya't ang mga tuntunin nito'y siydng dapat kasa-

ligdn ng mga patakardn niyon, baga ma*t ang kahu-

lugan ng isa't isa ay lubhang nagkakalay6. Dapat

matanto na ang anyong ito ay nailalagdy sa bilang

tia dalawa 6 marami, at sa ganito'y dinaragdagan

ng nga sa pag itan ng anyong ma at ng ugat sa lahdt

tig panahon.

Sa pagbabaybay ay kuning halimbaw^ ang pang-

watas na mahiga na nagbuhat sa ugat na higa na
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inangkapan ng anyong ma, at pag-agapayanin ang:

mga bilang na iisa at dalawa 6 marami.

1*AGBABAYBAY SA ANYONG ''MA'^

Pangbadya
Panghiwatig

Pang-utos
Pangsukob

Kasalukuyan
Nakaraan. . .

.

Nakaraan na.

Haharapin.

.

Kasalukuyan

Nakaraan ....

Haharapin.

.

Mahiga.
Nahihigd.
Nahiga.
Nakahiga na.

Nahiga na.

Mahihiga.
Mahiga.
Kung nahihi

ga,.

Kung nahig^.

Kung mahi-
higA.

Mangahiga.
Nangahihlga.
Nangahiga.
Nangakahiga.
Nangahiga na
Mangahihiga.
Mangahiga.
Kung oanga-

hihiga.

Kung nanga-'

higa.

Kung manga-
hikiga.

PANGTIYAK NG ANYONG ^'MA"

G. ^Alin ang pangtiydk na anyo nitong ma?

N. Kung pakasusuriing maigi ang pangtiyak na

any6 nitong ma ay masasabing wala, sapagkd't siya

gaya rin ng iim ay w^alang katugma 6 ^katapdt na

any6 na di gaya ng karamihan sa ating salita. Ga-

yom man, ay mayroon siyang pangtiyak, sapagkat sa

Wikang Tagalog gaya na ng nasabi ang mga pang-

balak ay may katugmang anyong pangtiyak. Ang
katugma nit6ng ma ay dalawa lamang: ang ikd na

tumutukoy sa dahilan 6 panahon at ka'an na tumu-

tukoy sa pook 6 dako.

G. ^Ano ang tinatawag na anyong ika?
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N. Tinatawag na anyong ika ang pangwatas na

may kaangkdp na ikd sa salitang ugat, gaya ng ika-

sunog, ikabasag^ ikahulog, na mga pangtiyak na pang-

watas ng masunogy niabasag at mahulog.

G. ^Ano naman ang tinatawag na any6ng ka-anT

N. Tinatawag na anydng ka-an ang pangwatas na

may pang-angkap na ka at may sugpong na an, gaya

ng kahulugan, kabalian^ katisuran na mga pangtiyak

na pangwatas ng mahulog, mabali at matisod.

G. Sa pagbabaybay nitong mga pangtiydk ng ma,

^alinalin ang mga tuntuning sinusunod?

N. Ang pagbabaybdy sa ika ay dapat isalig ng

sa anydng i na dinagdagan lamang ito ng fea, at

ang sa ka-an ay dapat iayon ng sa anyong an na

inangkapdn ng ka, Kunin nating halimbawa ang mga
pangwatas na maiisod at niahulog,

PAGBABAYBAY SA MGA PANGTIYAK N(;

ANYONG ''MA"
IKA.

At/os.

Pangbadya
PaHghiwatig

Panahdn. Pogboybdt/.

Pang-utos
Pangsukob

Kasalukuyan
Nakaraan . . .

Nakaraan na.

Kararadn. . . .

Haharapin,

.

Kasalukuyan

Nakaradn . . .

Haharapln. . .

Ikatisod.

Ikinatitisod.

Ikinatisod.

Ikinatisodna.

Katitisod pa.

Ikatitisod.

Ikatisod.

Kung ikinati

tisod.

Kung ikinati-

sod.

Kung ikatiti-

sod.

Ikahulog.
Ikinahuhulog„
Ikinahulog.
Ikinahulogna
Kah uhulog

pa.

Ikahuhulog.
Ikahulog.
Kung ikina-

huhulog.
Kung ikina-

hulog

.

Kung ikahu--

hulog.
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KA-AN.

I*angbadya
I^anghiwatig

rangutos
Pangsukob

Kasalukuyan

Nakaradn . .

Nakaraan na.

Ilaharapin.

Kasalukuyan

Nakaraan . . .

Haharapin.

.

Katisuran.
Kinatitisuran

Kinatisuran.
Kina tisuran

na.

Katitisuran.

Katisuran.
Kung kinati-

tisuran.

Kung kinati"

suran

.

Kung katiti-

suran

.

Kahulugan.
Kinahuhulu-

gan.

Kinahulugan.
Kinahulugan

na.

Kahuhulugan
Kahulugan.
Kungkinahu-

hulugan.
Kungkinahu-

lugan.

Kung k a h u-
hul^gan.

KAGAMITAN NITONG ANYONG '^MA"

O. ^vSaansaan]'^gindganiit itong anyong maf
N. Ang talagang kagamitan ng any6ng ito ay tu-

snutukoy sa kilos 6 galaw ng sino man sa kanyang
sarili lamang na hindi maaaring bumanggit ng sa

iba. Nguni't nang alng pag-aaral ay lalong lumiwa-

nag, ay narito ang mga tuntunin ng sa kanya'y pag-

•gamit.

I.—Gineigamit ang ma sa mga pangwatas na nag-

babadyd ng mga kasakun^ang liindi sinasadya na
mangyayari sa katawan ng sino man, hal. : mahulog,

inatisod, mamatay, madulas, malunod, marapa, ma-
tumba, mabungg6, masanggi, masalang, masagasa, ma-
l)ulag, mapilay, maulol, mabungi atbp.
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^^•"^Ginagamit ang ma sa mga pangwatas na nag-
babadya ng mga pangyayaring katuttibo sa damda-
min na hindi kinukusi 6 ginagawa ng pinangyaya-
rihan, hal. : matakot, magitla, manginig, magulat, ma-
sawan, masindak, malumbay, malugod, magalit, ma-
hiya, magulumihanan, magulantang, atbp.

in.—Gindgamit din ang 7na sa mga pangwatas na
nagsusulit ng kalagayan ng sikmun\ ; hal. : mabusog,
magutom, mauhaw, masira, atbp.

IV.—Sa mga pa^.gwatas na nagsusuUt ng mga ki-

!os 6 galaw ng katawan na kusang ginagawa ng sino

man sa kanyang sariii, hal.:maup6, mahiga, matu-
log, magislng, atbp, Ang ilan sa mga ito'y ginaga-

mitan ng urn at mag, gaya ng lumakad, tumakbo,

tumayo, magpasyal, atbp,

V."Ang ma ay ginagamit din sa mga pangwa-
tas na nagbabadya ng niga kasiraang nangyayaring

kush sa mga kasangkapang ganiit ng mga tao, hal.

:

masunog, magiba, maguho, mabasag, madurog, ma-
bali, masira, mawalat, mapunit, masira, atbp.

VL—vSa mga pangwatas na nagbabadya ng mga li-

kas na kalagayan ng mga halaman ay ginagamit din

ang ma, hal. : malanta, matuyo, naunsiyami, mabulas,

imalagd, maldsog, mamatay, masira, malagot, mapa-
tid, atbp.

Vn.—Ginagamit din ang nia sa miga ugat na nag-

babadyd ng ano man na siyang nagiging salitang

pangturing (6 adjetivo), hal. : sa sama ay masamd,

-sa buti ay mabuti, sa laki ay malaki, sa liit ay ma-
liit, sa tads ay matads, sa baba ay mababa, sa layd
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ay malayo, sa lapit ay malapit, sa pula ay mapula,.

sa puti ay maputi, atbp.

VIII.—Ang mga ugat na nagbabadya ng ano maa
at sakd angkapan ng ma ay nagiglng pangdiwa na

nagkakahulugan ng karamihan, hal.: sa langaw ay

malangaw, sa lamok ay malam6k, sa palay ay ma-
palay, sa bigas ay mabigds, atbp.

XVII. KABANATA

Pagbabaybay sa mgfa anyong pangbalak

GuRO. ^Dapat bagang baybaying isaisa at italang:

buongbuo ang mga pangulong anyong pangbalak?

Nag-aaral. Oo po, lubhaug kinakailangang bay-

baying isaisa at buong itakda ang mga pangulong

anydng pangbalak na urn, niag, mang at ma, sapag-

kat't lalong Hliwanag at lalong dadali ang pag aaral

ng sino man sa Wik^ng Tagalog, lubha pa't kung

isasagunitang ang pag-aaral ng wikang ito ay bagomg

bago pa sa mga damdamin natin. Sinabi kong ang

pagtatala rito ng mga pagbabaybay ay isang paraang.

ikaliliwanag at ikadadalt sa pag-aaral ng sariling wika,

sapagka't sa biglang tingin ng isang nag-aaral ay

maliwanag na mamamasdan at malilirip ang iba*t ibang,

sangkap ng pangwatas gaya ng mga ayos (6 modo)^

mga panah6n (6 tienipo), mga bilang (6 ndmero) at

mga katawan (6 persona), gayon ang iba't ibaog.

hugis ng] mga anyo gaya ng «m, magy mang at ma
na kung d! pagiugugulau ng pagwawariwari ay ma-
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lapit mahulog sa pagkakdmali 6 kay&'y sa pagkaki-

Jah6klah6k 6 pagkakasamasama.

Ndrit6 nga ang mga pagbabaybay sa um, mag, mang
at ma na dapat pamagatang una^ ikalawd^ ikailo at

ikaapat na pagbabaybdy na nauukol sa bawdt isa.

HUWARAK NG UNANG PAGBABAYBAY

ANYONG -UM-

(UNANG HUGIS)

Ayos Pangbadta Sumulat*

AYOS ^^ANGHIWATIG

Panahong kas a 1ukuyan

Bilang na imi Bilang na dahiwd 6 maraml

Sumusulat ako (i)

Sumusulat ka
Sumusulat siyd

Sumusulat tayo
Sumusulat kayo
Sumusulat sila

Panah 6ng na karad n

Sumulat ako
Sumulat ka
Sumulat siyd

Sumulat tayo
Sumulat kayo
Sumulat sild

(1) Dapat mabatid na ang mfa katawdng ito aj na sa

pangtukoy, at dapat ding matanto na anj: mga ndsabing kata-

wdn ay maaaring mapaund 6 Jmapahuli sa pangwatas, iiban

lamang sa pang-utos na laging ipinagpapaiiuli.
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Panahong nahamdn na

UNANG HUGI8

Nakasulat na ako
|

Nakasulat na taya
Nakasulat ka na (i)

|

Nakasulat na kayo
Nakasulat na siyd Nakasulat na sila

Ikalawang hugis

Sumulat na ako
Sumulat ka na
Sumulat na siya

Susulat ako
Susulat ka
Susulat siyd

Sumulat na tayo
Sumulat na kayo
Sumulat na sild

i *a ?uih dng luiharapln

Susulat tayo
Susulat kayo
Susulat sila

fAYOS PANG-UTOS

Pa nah ong kamlak nga

n

1
Sumulat tayo

Sumulat ka (2)
|

Sumulat kayo
Sumulat siyd

j

Sumulat sild

(1) Sa ikalawdng katawdngJto, an^ na ay nahuhuli sa A^a,.

baga ma't maaari ring Tuna dito, at kuog rnagka^anito'y ang kd

ay dapat gawing /Ath'', sa makatuwid ay yiakamdat na ikdw,

(2) Gaya na ng nasabi, itong pano'-utos ay walang unan^*

katawan, sapai^'-ka't hindi mangynyaring ang isang nag-dutos

aj tntig-utos sa kanyang sarili.
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AY03 PANGHUKOB

Panah 6ng haAnlukniHin

Kung sumusulat ako (i)
j

Kung sumusulat tayo
Kung sumusulat ka Kimg sumusulat kay<i-

Kung sumusulat siya j Kung sumusulat siki

Panahimg nakaradn

Kung sumulat ako (2)

Kung sumulat ka
Kung sumuiat siya

Kung sumulat tayo
Kung suraulat kayo,
Kung sumulat sila.

Pami h ong hah a ra]n'n

Kung susulat ako 1 Kung susulat tayo
Kung susulat ka Kung susulat kayo ,

Kung susulat siya
1

Kung susulat siki

(1) Sa panahung ito, ay maaari rini^* gamitin ang l*<ffh

,

'pagkd, kapdg at kapagka, sa lug-al ng kung^ (gaya na ng uA
nallwanag) baga ma't itu'y siyan;^ angkap na angkap at

malimil7 gamitin.

(2) Dito sa panah(3n^ nakaraan at ^'ayon sa haharafHti

ng ayos pangsukob ay maaaring la<,''yan sa iiuli ng mmt
.

o dhrn^ g'aya nang i|)inatalastas.
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ANYONG ^^UM^^

(iKALAWiNG HUGIS)

JlYOS Pangbadya Umibig.

x\YOS PANGHIWATIG

Panahong kamlukuyan

Bilang n<i Ihd Bilang na dalawd 6 marami

Umiibig ak6
Umiibig ka
Umiibig siya

Umibig ako
Umibig ka
Umibig siya

Umiibig tayo
Umiibig kayo
Umiit)ig sila

Pa nahon^ nakarad

n

Umibig tayo
Umibig kayo
Umibig sila

Panah6ng miknradn na

UNANG HUGIS

Nakaibig na ako
Nakaibig ka na
Nakaibig na siya

Umibig na ako
Umibig ka [na
Umibig na siyd

Nakaibig na tayo
Nakaibig na kayo
Nakaibig na sila

IKALAWANG HUGLS

Umibig na tayo
Umibig na kay6
Umibig na sild
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Panahdng haha ra} > in

libig ak6
libig ka
libig siya

libig tayo
libig kayo
libi^ sila

AVOS PANG-UTOS

Panahong kamJu]cinjati

Uiiiibig ka
Umibig siya

Umibig tayo
Uiiubig kayo
Umibig sila

AYOS pangsuki:b

/ \inali nng ]:axal ff]v"!jan

Kung umiibig ak6
Kung umiibig ka
Kung umiibig siya

Kung umiibig tayo
Kung umiibig kayo
Kung umiibig sila

/ \> nah ang nalearad n

Kung umibig ako
Kung umibig ka
Kung umibig siya

Kung umibig tayo
Knng umibig kayo
Kung umibig siki

/ \tnah i > ng // aliami) i n.

Kung iibig ako
K^ng iibig ka
Kung iibig siyd

Kung iibig tayo
Kung libig kayo
Kung libig sila

n
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HUWARAN m IKALAWANG PAGBABAYBAY

ANYONG ^^MAG'^

Ayos Pangbadya Maglaro.

A \^( >S I »ANGHIWATl (;

l'anah'Uig knmliik(njan.

lyilaru/ na i'tm J>i!ang na dalatrd 6 maraait'

Naglalaio ako
|

Naglalaro tayo
Naglalaro ka

|

Naglalaro kayo
Naglalan") siya

|

Naglalaro sila

/ 'a nah i 'm\j tHikara a

n

Naglare") ako
|

Naglard tay®
Naglaro ka i Naglaro kayo
Naglar(5 siyc4

j

Naglar(> sila

ran.ahihia nakaran na. .

^

UNANU HUUiS

Nakapaglaro na ako
|

Nakapaglaro na tayo-
Nakapaglaro ka na

1
Nakapaglar() na.kaycV

Nakapaglaro na siya
|

Nakapaglaro na sila

IKALAWANO HUOIS

Naglaro na ako
Maglaro ka na
Naglaro na siy^

Naglaro na tayo^

Naglar6 na kayo?
Naglaro na sila
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Paiuih ong haha ra pin

Maglalaro ako
j

Maglalaro tayo
Maglalaro ka

|

Maglalaro kayo
Maglalaro siya

|

Maglalaro siki

AYOH PANG-UTOS

Panah(haj kamhik}ujan,

\

Maglaro tayo
Maglaro ka

j

Maglaro kayo
Maglaro siya

j

Magkiro siki

AYOS PANGSUKOH

Panah6n(] kaHah(knja

n

Kung naglalaro ako
|

Kuni^ naglalaro tayo
Kung naglalaro ka

|
Kung naglalaro kaycv

Kung naglalaro siya
j

Kung naglalard sila

/ \inah nnj na !:a ran n

Kung naglaro ako
|

Kung naglaro tayo
Kung naglaro ka

}
Kung naglaro kayo

Kung naglaro siya
|

Kung naglaro sila

Panahmig hah a i 'apin

Kung maglalaro ako
|

Kung maglalaro tayo
Kung maglalaro ka

|
Kung raaglalaro kay6

Kung maglalaro siya
1

Kung maglalaro sila
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MUWARAN NG IKATLONG PAGBABAYBAY

ANYONG -M4NG"

Atos Pangbadya. .Mangisdd^

AYOS PANGHIWATIG

Panahong kamhde^o/an

Nangingisda ako
|
Nangingisda tayo

Nangingisda ka
|
Nangingisda kayo •

Nangingisda siya
|
Nangingisda siia

Pamli ang mikamdu

Nangisda ako
|
Nangisda tayo"

Nangisda ka
1
Nangisda kayo

Nangisda siya
|
Nangisda sila

/\( n'(h dng na ka rad n na

.^UNANG HUGIS

Nakapangisda na ako
|
Nakapangisda na tayo

Nakapangisd4 ka na
|
Nakapangisda na kay6

x\akapangisda na siya
|
Nakapangisda na sila

ikalawAmg hugis

Nangisda na ako
|
Nangisda na tayo

Nangisda ka na
[
Nangisda na kay6 •

Nangisda ua siyd
j
Nangisda na sila
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I\t na h 6)Hj ha h a ro} > (n

Mangingisda ako
[

Mangingisda tayo
Mangingisda ka

|
Mangingisda kayo

Mangingisda siya
1
Mangingisdd siUi

AYOS PANfM;TOS

I\ihah6n'j f:a.<((!Hkinfan

I

Mangisda tayo
'

Mangisda ka
|

Mangisda kayo
Mangisda siya

j
Mangisda siki

AYOS pan(;s[:k()b

Kung nangingisda ako | Kung nangingisda tayo
Kung nangingisda ka

j

Kung nangingisda kayo
Kung nangingisda siya | Kung naDgingisda siki

Pariitln'^ n ij naka radn

Kung nangisda ak(3
|

Kung nangisda tayo
Kung nangisda ka 1 Kung nangisda kay(>
Kung nangisda siya

j
Kung nangisda si.a

J\tnn]n'nrj hahantp/n

.Kung mangingisda ak(3 | Kun,<; mangingisda tayo
Kung mangingisda ka

|
Kung mangingisda kayo

Kung mangingisda siya
| Kung mangingisda sild
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HUWARAN NG IKAPAT nA PAGBABAYBAY

ANYONG -M4^^

Ayos Pangbadya
. Matulog,

AYOS PANGHIWATIG

Paiialuyng kamlakuyan

Bflang na iim ihlang mi dakum 6 marami

Naltitulog ako
}

Nangatutulog tayo
Natutulog ka

|
Nangatutulog kayo

Natutulog siya
|

Nangatutulog sila

Paanliong nak(n-ada

Natulog ako
|

Nangatulog tayo
Natulog ka

|
Nangatulog kayo

Natulog siyd
|

Nangatulog sila

Pa n,a!.' 'hig nakarad n n(f

Nakatulog na ako
|
Nangakatulog na tayo

Nakatulog ka na
|
Nangakatulog na kayo

Nakatalog na siya
|
Nangakatulog na sila

IKALAWiNa HIKUS

Natulog na ako | Nangatulog na tayo
Natulog ka na }

Nangatulog na kay6
Natulog na siya

)
Nangatulog na sila
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Piniali ('mg h'thn nipin

'Matutulog ako
|

IMangatutulog tayo
'Matutulog ka

|
Mangatutulog ka\6

Matutulog siya
j

Mangatutulog sihl

AYOS I\VNC^UT03

Panah ong kitsahikat/a

n

I
IMangatulog tayo

Matulog ka
|

IMangatulog kayo
Matulog siya

|
IMangatuIog sila

' AYOS PANGSU]vOI^

Panah thig ka><(di(knifan

Kung natutulog ako
Kung natutulog ka
Kung natutulog siya

Kung nangdtutulog tayo
Kung nangatutulog kayo
Kung nangatutulog sila

I^<f?iah(hHj na ka rad n

Kung natulog ako
(
Kung nangatulog tayo

Kung natulog ka
i
Kung nangatulog kayo

Kung natulog siya
j
Kung nangatulog sila

/ \j nah 6nj h ili a r< (j 1 1

n

Kung matutulog ako
|
Kung mangatutulog tayo ^

Kung matutulog ka
j
Kung mangatutulog kayo

Kung matutulog siya I Kung mangatutulog sild
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XVIII KABANATA

Pagl)abaybay sa mgfa anyoDg: pangtiyak

GuRo. eKailangan elin kayang baybayin buong buo

ang mga pangulong anyong pangtiyak?

Nag-aarai.. Kailangan din pu, at hindi lamang

ang mga pangtiyak na m, ^ at an kundi pati ang

mga katugniu ng niga anyong tirn, mag, mang at ma,.

ay dapat ding l)aybaying isaisa, updng ganap na ma-

kilaki ang mga gakiw 6 pagkakabagobago ng ating

mga pangwatas, sapagki^t ang pagbabaybay sa mgu

anyong pangtiyak ay isang paraan ng maliwanag na

pagsasakiysay at madaling pag-aaral, bukod pa ang

mga kagalingang malatanio kung isasagunitang ang

mga pangtiydk na pangvvatas ay siyang malimit ga-

miiin sa Wikiing Tagak)g kay sa mga pangwatas na

dt dumadalirl 6 tumitiyak ng ano mang bagay 6

pangakm.

Marapat ngang itakitag na buong buo ang pagba-

baybay sa mga anyoug pangtiyak gaya ng ginagawa

sa mga pangl)alak, at unaliin nating baybayin ang

tatlong pangulong anyong in, i at an na nauukol

sa iim at mag at isunod natin dito ang ipag, pag-

an at pag in, (kung it6*y dapat bagbayin) na nauukol

din sa mag, saka ang pag in, ipang at pang-anna nauukol

sa iiiang at kahulihuliha'y ang ika at ka^an tia nahihing-

gil naiiian sa m«.



BALARILANG TAGALOG im^

HUWARAN SA UMNG PANGTIYAK NG ^'UM"

ANYONG -IN"

Ayos Pangbadya v^ulatin.

A YOS PAx(^ IIIWATIG

llilang aa ii^a Ih'laag ta> (lalairn ,i iiu'i'aui^

Sinusulat ko ito (i) I v^Mnusulat uauiiri 6 nalin itr

Sinusulat mo ito \ Sinusulat ninv6 ito

Sinusulat niya ito
|
Sinusulat nila ito

Pa lialnaig aakaraan

Sinulat ko ito
i

Sinulat namin 6 natin ito

Sinulat mo ito
I
Sinulat ninyo ilo

Sinulat niya ito
j
ySinulat nila ito

i ranahorg nakai'aan na

vSinulat ko na ito
j
Sinulat nanamino natin it6

vSinulat mo na ito
}

ySinulat na ninyo ito

Sinulat ^ na niya ito
|

Sinulat na nila ito

/Vf ?/«/////// kai'araaa

Kasusulat ko pa ito |
leiisusulat ])n nninin (uuitin ile'

Kasusulat mo pa ito
|
Kisusulat pa i iny5 ito

Kasusulat pa niyd ito | Kasusulat pa nila ito

(1) IiiiJagav an.ir >fn \\]){iiig tuuiukoy ng batray na .<4'ina,ra-

*\va, at dapat matnnto na a-ng mga katawiiii (6 p»'rsona) ay

dapat ilagay sa |)ang-ari na siyang angkop sa niga pangii-

yak na pan^-watas.
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Panah nng hahampin

Sustllatin ko ito !
Susulatin iiiamin 6 natin iteS

Susulatin mo ito
1
Susulatin ninyo ito

Susulatin niya .ito
1
Susulatin nila ito

AYOS PAN(x-UTOS

]\uinh ni)(j kamJnka}ian

I

Sulatin namim 6 natin ito

Sulatin mo ito
[
Sulatin ninyo ito

Sulatin niya ito
|
Sulatin nila ito

AYOS PANOSUKOB

Panahuu(j kamhih'tij'i)i

Kung sinusulat ko ito
|

Kungf sinusulat namia o natin it©

Kung siuusukit mo ito | Kung sinusulat ninyo ito

Kung sinusukit niya ito [
Kung smusulat nila ito

I\i nah (hig naka raa n

Kung sinulat ko ito |

Kung: sinulat namin o natin ito

Kuug sinulat mo ito
[
Kung ^sinulat ninyo ito

Kung sinulat niya ito | Kung sinulat nila it6

i \/ nHln') ng h ah a t rip in

Kung susulatin ko ito \
Kung: susulatin namin o natin iU

Kung susulatin mo ito | Kung susulatin ninyo ito

Kung susulatin niya ito [ Kung susulatin niki it6 (i)

(1) Hlndi ko na inilasay rito ang ikakiwung hug-i?^ iiitong

/«, sapigka^ hindi lubliang naiiba sa una, liban sa pag-

Man|>*k{i|) niya sa ugat.
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HUWARAN SA IKALAWANG PANGTIYAK NG -Ur*

ANYONG -I"

.Ayos Pangbadya . Isulat.

xVYOS PANGHlWATI

G

Panah ('rng kambiknyan

Bilaag na iim Hiluttg na dalaird 6 maramt,

Isinusulat ko ito
j

Isinusulit namin 6 natin ito

Isinusulat mo ito
|
Isiniisulat ninyo ito

Isinusulat niya ito
|
Isinusulat nila ito

Pa)f(iIu}}Hj nakaradn

Isinulat ko ito i

Tsinuhst namin 6 natin ito

Isinulat mo ito
]

Isinukit ninyo ito

Isinulat niya ito
|
Isinulat nila ito

Panalidng nalearadn na

Isinulat ko na ito
j

Tsinidatna namin 6 natin ito

Isinulat mo na ito
|
Isinulat na ninyo ito

Isinulat na niya ito
|
Isinuiat na nila ito

I\inahdng h'iharapin {/)

Isusulat ko ito ]
Isusulat namin 6 natin ito

Isusulat mo ito -] Isusulat ninyo ito

Isusulat niya it6
[
Isusulat nila ito

(1) Dapat alaraing sa mga anyon:? / at an ay walan^ pa-

nahong kararaan, kundi sa in lamaog'.
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Isulat

Isulat

mo ito

niya ito

AYOS [PANG-UTOS

7 *a na h ong kam Iakuya

n

Ir5ulab naniin 6 niitin ito

Isulat niny6 ito

I^ulat nila ito

AYOS PAN(;SUKOB

/ \} na linng kam l < >ki fyan

Kung isitiusulat ko ito |

Kung: ismusulat namin o natin ito

Kung isinusulat nio ilo j Kung i-,inusulat ninyoito

Kung isinusulat niya ito | Kung isinusulat nila ito

PinKilii'ing nal'araan

Kung isinulat ko ito

Kung isinulat mo ito

Kun>r isinulat niya ito

Kung ]'sinul;it nMinin 6 natin ito

Kung isinulat ninyo ito

Kunor isiuulat niia ito

/ \rn a h 6ng haharap i'n

Kung isusukit ko ito

Kung isusukit mo itu

Kung isusukit niya ito

Kuno' isusulat namin 6 natin itiS

Kung isusuUit ninyo ito

Kung isusulat niki ito
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HUWARAN Sk IKATLONG PANGTIYAK NG ^^UM"

ANYONG -AN-

-Ayos Pangbadya ySulatan.

AYOS PANGHIWATK^

/ \i na h 6t((j ka >y/ / m /,v f ija

n

Bilang na lim Bilang na (hd<(tvd 6 nuiranii

St'nusulatan ko ito

Sinusulatan mo ito

Sinusulatan niya ito

Siiiusulatan namiu 6 natlu iuS

vSinusulatan ninyo ito

Sinusulatan nila ito

Panali irng naka rad n

Sinulatan ko ito

Sinulatan mo ito

Sinulatan niya ito

Sinnlatan naniln 6 natiu ito

Sinulatan ninyo ito

vSinulatan nila ito

J\i na li 6 ng na ka ran n na

Sinulatan ko na ito

Sinulatan mo na ito

Sinulatan na niya ito

Sinulatan na namin 6 natin ito

Sinulatan ha ninyo itd

Sinulatan na ni!a ito

Pa nah 6ng hahamp in

Susulatan ko ito

,

Susulatan mo ito

Susulatan niya ito

Susulatan namin 6 natin ito

Susulatan ninyo ito

Susulatan nila ito
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AYOS PANd-UTOS

Panaliony kni^alakaiia

n

Sttlatan mo ito

Sulatan niya ito

Sulatan namin 6 iiatiri it6

Sulatan ninyo ito

Sulabdn nila ito

AY(:)S PANGSUKOB

P<tuah()ny kamlukat/aii

Kung sinusulatan ko ito
j

KMngsinusulatannaminonatire

Kung sinusulatan mo ito
]
Kung sinusulatan ninyo it(>

Kung sinusulatan niya ito
j

Kung sinusulatan nila ito-

Panahnng naka ind

n

Kung sinulat'an ko ito |
Kung sinulatan namin o natin ito

Kung sinulatan mo ito
| Kung sinulatan ninyo ito^

Kung sinulatan niya ito
| Kung sinulatan nila ito

Panah( > n <j ha h a i'&p fn

Kung susulatan ko ito

Kung susulatan mo ito

Kung susulatan niyd ito

Kung: susulatan namin o natin ito

Kung susulatan ninyo ito

Kung susulatan niki ito
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KUWARAN 5A UNANG PAKGTIYAK NG ^'MAG" (I)

ANYONG -IPM^^

Ayos Pangbadya . . .^ Ipaglaro

AYOH PANGEIIWATIG

l*a nah 6mj knm lal^n (jn n

llllang na iim Bilany U'i <ialan\i 6 nuti'nuii

Ipinaglalaro ko ito |

Ipiiuio-lalaro namin (3 natin iu>

Ipinaglalaro mo ito
|
Ipinaglalaro ninyo ito

Ipinaglalaro niya ito
|
Ipiuaglalaro nild ito

l*a nniionj nnJ:(irann

Ipinaglaro ko ito
j

Tpinn»-laro namin 6 natin itu

Ipinaglaro nio ito
j
Ipinagkiro ninyo ito

Ipinaglar6 niya ito
j

Ipinaglaro nila ito

Pamilithig naknrnan rnt

Ipinaglaro ko na ito
'

[

Ipina,darona namino natin it(>

Ipinaglaro mo na ito
j
Ipinaglaro na ninyo ito

Ipinaglaro na niya ito 1 Ipinaglaro na nila ito

/ \i nuh n I nj hnharap i

n

Ipaglalaro ko ito

Ipaglalaro mo ito

Ipaglalaro niya ito

Ipaglalaro namino natin ito

Ipaglalaro ninyo ito

Ipaglalaro nila ito

(1) Hindi nji kailangang itala im% in, i at aa na mfa
katugma nitong >/iiy, sap.iii;ka't kaparis din ng sa ajn, Tanging

babanggitin dito ang mga pangtiyak din nit6ng nmg na

ipag^ pag-an at pag-in (kung ito'y maaari.)
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AYOS PANG-UTOS

Panah ony ka^<(htki^yan

Ipaglaro mo ito

Ipaglaio niya ito

Ipagl^io namin (S natin ito

Ipaglaro ninyo ito

Ipaglaro nila ito

AYOS PANGSUKOB

/

'

i na'nin 'j k i

^

'ihfka
// 1

n

Kinig ipinaglalaro ko ito
|

Kung: ipinag^lalaro namtn o natin ito

Kung ipinaglalaro mo ito
|
Kungipinaglalaro ninyo ito

Kung ipinaglalaro niya ito
|
Kung ipinaglalaro nila ito

J\.inahoiif/ n'ik^U'adit.

Kung ipinaglaro ko ito ]

Kung: ipinaglaro namin o natin ito

Kung ipinaglaro mo ito | Kung ipinaglaro ninyo ito

Kung ipinaglaro niya ito
|

Kung ipinaglaro nila ito

I\un(honi/ Iuihat'(fpui

Kung ipaglalaro ko ito

Kung ipaglalaio mo ito

Kung ipaglalaro niya ito

Kting ipaglalaro namin o natin ito

Kung ipaglalaro ninyo it6

Kung ipaglalaro nila it6
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HUWARAN SA IKALAWANG PANGTIYAK NG '*MAG*'

ilNYONG -PAG-AN^^

Ayos Pangbadya Paglaruaa

AYOS PANGHIWATIG

J\i nnhong kamlid'^n/a

u

BUang na u'M Uilnug na (lalati'd 6 nmraml

Pinaglalariian ko ito

Pinaglalariian mo ito

Pinaglalariian niya ito

Pinag:lalaruan namin o natin ito

Pinaglalaruan ninyo ito

Pinaglalaruan nila it6

Panali 6ng uakaradn

Pinaglaruan ko it6

Pinaglariian mo ito

Pinaglaruan niyd it6

Pinaglaruan namin 6 natin

ito

Pinaglaruan ninyo ito

Pinaglaruan nila it6

Pamihdng nnhtradn na

Pinaglaruan ko na it6

Pinaglaruan mo na ito

Pinaglaruan na niyd ito I Pinaglaruan na nila ito

Pinaelaruan na namin 6

natin ito

Pinaglaruan na niny6 it6

I\i nahong h ahara]) in

Paglalariian ko it6

Paglalaruan nio ito

Paglalaruan niya it6

Paglalaruan namin 6 natin

it6

Paglalaruan niny6 ito

Paglalarnan nila it6

12
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AYOS PANG-UT08

Panah ang kai^alaknyan

Paglaruan mo ilo

Paglalaruan niyi ito

Paglaruan namin 6 naiia

ito

Paglaruan ninyo ito

Paglariian nila ito

AA'OS PANGSUKOB

Pamili dng kasaitikayan

Kung pinaglalariian ko ito [

Kung Piaaglalaruan namin o natk iiri

Kung pinaglalaruan nio ito
|

Kung pinMglalaruan ninyo it''

Kungpinaglalaruanniydito
|

Kung pinaohiiar'uan !ula iti'»

i'anah(')ng nak'tra dn

Kung pinaglaruan ko ilo |
Kung piaaglaruan namin o natia ieo

Kung pinr^glaruan uio ito
j
Kung pinaglaruan ninyoito

Kung piMaglaruan niya ito
]
Kung pinaglaruan nila ito

/ *a n 'ih ong haha rap in

Kung paglalaruan ko ito
]

Kung paglalaruan namla onatiu ito

Kung paglalaruan uio ito
|

Kuno' paglalnruan nlnyo ito

Kung paglalaruan niya
|
Kung paglalaruan nila ito
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k

HUWARAN SA IKATLONG PANGTIYAK NG **MAG"

ANYONG -PAG-IN'^

Ayos Pangbadya .... Paglaruin.

AY08 PANGHIWATJ (

;

Panah ong kamlakttyan

Bitamj na iim BiUnig na tialaird 6 marami

Pinaglalaro ko ito
|
Pinaj<I:ilaro namin u natiu ito

Pinaglalaro mo ito
|
Pinaglalaro ninyo ito

Pinaglalaro niya ito
{
Pinaglalaro nila ito

Pa nah (hig naka i 'a d n

Pinaglaro ko ito
|
Pinaglaro namin 6 natin it6

Pinaglaro mo ito
|
Pinnglaro na niny6 ito

Pinaglard niya ilo
j
Pin.iglaro nild ito

Panahdng nakaradn n-i

Pinaglaro ko na ito
[

Pinag-larona natnin 6 natin it6

Pinaglaro mo na ito
|
Pinaglaro na niny6 ito

Pinaglaro na niya ito
|
Pinaglaro na nila ito

Panah dng karnrada

Kapagla!ar6 ko pa it6 |
Kapa^ialaro pa natin 6 numi«

Kapaglalard mo pa ito | Kapaglalaro pa ninyo it6

Kapaglalaro pa niya ito | Kapaglalaro pa nila ito
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Panahdng hahampin

Paglalaruin ko it6 ]
Pag-lalaruin namin 6 natin itd

Paglalaruin mo ito
|
Paglalaruin ninyo ito

Paglalaruin niya it6
|
Paglalaruin nila ito

AYOS PANG-UTOS

Panah 6ng kasalnk iiyan

I

Paglaruin namtn 6 natin ito

Paglariiin mo ito
|
Paglaruin ninyo ito

Paglaruin niya ito
|
Paglaruin nili. ito

AYOS PANGSUKUB

I \iimh 6ng kaml 1 1k ttyan

Kung pinaglalar6 ko ito |

Kung*pinaglalaroDatinooamin

Kung pinaglalard mo ito
|
Kung pinaglalar6 ninyo ito

Kung pinaglalar6 niya ito
1
Kung pinaglalaro nila ito

Panahdng nakamdn

Kung pinaglaro ko ito |

Kung pinaglaro namin 6 natin

Knng pinaglar6 mo it6
|
Kimg pinaglar6 ninyo ito

Kung pinaglar6 niya it6 | Kung pinaglar6 nila it6

Panah6ng haharapin

Kung paglalariiin ko it6

Kuug paglalariiin mo it6

Kung paglalaruin niyd it6

Kung paglalaruin namin 6 natin

Kung paglalariiin niny6 it6

Kung paglalariiin nil4 ito
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HUWARAN SA UNANG PANGTIYAK NG **MANG'*

ANYONG ^^PARG-IN^'

Ayos Pangbadya Pangisd&in.

AYOS PANGHIWATIO

Panahong kmalukuyan,

Bilang na iisd Bilang na (lalawd 6 marartu

Pmangingisda ko ito [
Pinangingisda namin 6 natin it/>

Pinangingisda mo it6 Pinangingisda ninyo ito

Piaangingisda niya ito | Pinangingisda nild it6

Panahong nakarndn

Pinangisda ko^ it6
|
Pinangisda namin 6 natin

Pinangisda mo ito
|
Pinangisdil niny6 it6

Pinangisdd niya it6 | Pinangisda nila it6

Paruihong nakaradn n(f

Pinangisda ko na it6

Pinangisdd mo na it6

Pinangisda na niya ito

Pinangisda na namin 6 natiR

Pinangisdd na niny6 ito

Pinangisda na nila it6

Panah dng kararad n

Kapapangisda ko pa it6 I Kapapangisdapanatind namin

Kapapanfisda mo pa ito
j
Kapapangisda pa ninyd iu>

Kapapangisda pa aiyd it6
|
Kapapangisd4 pa niid ito
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Panahong haharajf In

Panglngisdaiii ko ito

Pangingisdain mo ito

Pangingisdain niya ito

Pangingisdain namin 6 natiii-

Pangingisdain niny6 ito

Pangingisddin nila itQ

A Y( )S PAN(MTTOS

/ ^amili (hig kambtkiu/a

n

Pangisdain mo ito

Pangisdiiin niya ito

Pangisdain namin 6 natin
P.'ingisdain niny6 ito

Pangisdain nila ito

AY03 PANG8UKOB

Pa nah ang kamlnkayan

Kung pinangingisda ko ito

Kung pinangingisda mo ito

Kungpiwangingisdaniya ito

Kting: pitiaag:iQg:i5ia namin o natia ito

Kung pinangingisda ninye
ito

Kung pinangingisda nilditd

Panah ong nakaradn

Kung pinangisda ko ko
Kung pinangisda nio ito

Kting pinangisda niyd ito

Kung pinangisda namino natin

Kung pinangisda niny6 ito

Kung pinangisda nild it6

Pa iiah 6ng h aliarap in

Kung pangingisdain ko ito

Kung pangingisdain mo ito

Kung pangingisdain niyd it6

Kung pangigisdain namind
ito

Kung pangingisdain niny6
ito

Kung pangingisddin mldit6
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HUWARAN SA KALAWANG PANGTIYAK NG *mNG"

ANYONG ''Wm''

Avos Pangbadya . . \ Ipangisda.

AYOS PANGHIWATIG

Pamh 6ng hamhiJanjaH

Bllang na lh<(i I*Hang na dalaird 6 inaraiai

Ipinangingisda ko ito
j

Ipinangingisda nainin o natia

Ipinangingisda mo ito ! Ipinangingisda ninyo ito

Ipiaangingisda niya it(5 ' Ipinangingisda nil4 ito

Panah *^yag nakarad u

Ipinangisda ko ito

Ipinangisda nio it6

Ipinangisda niyd ito

Tpintmgisda naniin 6 natin iio

Ipinangisda ninyo ito

Ipinangisda nila ito

Panahdng nakaradn na

lpinangisd4 ko na ito

[pinangisda mo na ito

IpinangisdA na niya ito

I})inangisda na naniin o natin

Ipinangisda na ninyo it *

Ipinangisda na nila ito

/ ^ana h dng haharaphi

ipangingisda ko ito ! Ipangingisda namin 6 natin
Ipangingisda mo ito i Ipangingisda ninyo ito

Ipangingisda niya it6 * Ipangingisda nila ito
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AYOS PANG-UTOS

Pm nah6mf kamlnknimn

Ipangisda mo ito

Ipangisda niyd ito

Ipangisda namin 6 natin it6-

Ipangisda ninyo ito

Ipangisda nila it6

AYOS PANGSUKOB

Panah 6ny kam Jukfq/a u

Kung ipinangingisda ko ito Ktme ipiaangingisdai namiii o natin

Kttng ipinangingisda mo ito

Kung ipinangingisda nijd ito

Kung- ipinangingisda ninyo ito-

Kung ipinangingisda nila it6

Pa )Hth 6ng naka ra a n

Kung ipinangisda ko it6

Kung ipinangisda nio ito

Kung ipinangisda niya ito

Kung ipinangisda namin o natia»

Kung ipinangisda niny6 it6'

Kung ipinangisda nila it6

Pa iwh 6ng haha rapin

Kung ipangingisda ko it6 1
Kungipangingisdanaminonatirt

Kung ipangigisd^i mo ito Kungipangingisd&niny^it^»
Kung ipangingisdaniya ito Kung ipangingisdd nila it6

*--^k .
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HUWARAN SA IKATLONG PANGTIYAK NG ^'MANG''

ANYONG ^^PANG^AN^^

Avos Pangbadya Pangisduan.

AY08 PAnGHIWATIG

Panuli ong kamhfktnfnn

BUang mt iiad Jiila)i(j r>a ilaUitra o maratNi

Pinangingisdaan ko ito l

PinnnginaisdnaniKunino n;»tii>

Pinangingisdaan mo ito Pinangingisdaan ninyoito

Pinanginkisdaan niya ito 1 Pinangingisdaan nila ito

Pa j*ah o n(j aaka rad h

Pinangisdaan ko ito PinangisdaannamineS niUirK

Pinangisdaan mo ito Pinangisdaan ninyo ito

Pinangisdaan niya ito Pinangisdaan nila ito

Panahdng nakaradn na

Pinangisdaan ko na ito

Pinangisdaan mo na ito

PinanfisdSan na niya it6

Pinangisdaonna namin 6 natin

Pinangisdaan na ninyo it(>

Pinangisdaan na nila it<>

Panah dng /taha i a p in

Pangingisdaan ko ito

Pangingisdaan mo ito

Pangin|]sd«an natin 6 naniin

Pangingisdaan ninyo it(>

Pangingisdaan niya ito Pangingisdaan nila ito
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AYOS PANG-U1X)S

Poriah 6iifj hnml(iktnjaa

Pangisdaan mo ito^

Paiigisdaan niya ito

Pangisdaaii namin 6 natin

Pangisdaan ninyo ito

Pangisdaan nila ito

AYOS PANG8UKOB

Patiahong k(f!^ahtktnjan

Kimg pinangisngisdaan ko
ito

Kung ginangingisdaan mo
ito

kung pinangingisdaan niva

ito

Kung pinangingisdaan na-
min 6 natin ito

Kung pinangingisdaan nin-

yo ito

Kung pinangingisdaan nila

ito

Pa na h 6ng nakaraa n

Kung pinangisdaan ko itol Kung pinangisdaan namin
6 natin it6

Kung pinangisdaan mo it6 Kung pinangisdaan ninyo
ito

Kung pinangisdjianniya itoi Kung pinangisdaan nila ito

Pa nah t}ntj haharapin

Kung pangingisdaan ko| Kung pangingisdaan namin
ito 6 natin ito

Kung pangingisdaan moj Kung pangingisdaan ninyo
ito

Kung pangingisdaan niya
ito

it6

Kung pangingisdaan nila

ito
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MUWARAN SA UNANG PANGTIYAK NG -MA"

ANYONG -IK4^^

Ayos Pangbadya : . Ikatisod.

AYOS PANGHIWATIG

P(inah 6ng kam Ufkt(ya n

Bilang na li^d lHlang na dalatm 6 nmmtn*

Ikinatitisod ko ito ' Ikinatitisod namin 6 natin iU>

Ikinatitisod mo it(S
j

Ikinatitisod ninyo it6

Ikinatltisod niya ito Ikinatitisod nila ito

Panahdmj naharain

Ikinatisod ko ito
|

Ikinatisod namin 6 natin ito

[kinatisod mo ito I Ikinatisod ninyeS ito

Ikinatisod niya ito - Ikinatisod nila ito

Panahdng mikaradn na

Ikinatisod ko na ito Ikinatisod na namin 6 natin ito

Ikinatisod mo na ito Ikinatisod na ninyo it(3

Ikinatisod na niya ito | Ikinatisod na nila it6

Panahong ^mharapiii

Ikatitisod ko it6

Ikatitisod mo it6

Ikatitisod niya ito

Ikatitisod namin 6 natin ito

Ikatitisod, ninyo it6

Ikatitisod nila ito
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AYOS PANG-UTOS

Pamhdng kamlitkuyan

Ikatisod mo ito

Ikatisod niyd it6

Ikatisod namin 6 natin ito^

Ikatisod ninyo it6

Ikatisod nild it6

AYOS PANGSUKOB

Panahoyig kasalukwjan

Kung ikinatitisod ko ito

Kung ikinatitisod mo ito

Kung ikinatitisod niyd ito

Kung ikinatitisod namin 6-

natin ito

Kung ikinatitisod niny6 ito-

Kung ikinatitisod nila it6-

Panahong naka radn

Kung ikinatisod ko it6

Kung ikinatisod mo ito

Kung ikinatisod' nila ito

Kung ikinatisod naniin o-
natin ito

Kung ikinatisod niny6 ito

Kung ikin^tisod niL4 it6

Panahong haharapin

Kung ikatitisod ko ito

Kung ikatitisod mo it6

Kung ikatitisod niya it6

K ung ikatitisod namin 6-
natin ito

Kung ikatitisod ntny6 ito-

Kung ikatitisod nila jt6
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HUWARAN SA IKALAWANG FANGTIYAK NG '*MA'*

ANYONG -K4-Ar^

.AyoS Pangbadya. . . , Katisuran,

AYOS PANGHIWATK:;^

Panali6ng kamlukaya

n

Bilaiig na lisd Bilang na dalati'd 6 tnaraml

Kinatitisuran ko ito

Kinatitisuran mo ito

Kinatitisuran niya ito

Kinatitisaran nuniu(S iiatiu iU>

Kinatitisuran ninyo ito

Kinatieisuran nila ito

Panahong nakaradn

Kinatisuran ko ito
|

Kinatisumn namin 6 natin ito

Kinatisuran mo ito
|

Kinatisuran ninyo ito

Kinatisuran niyd ito ' Kinatisuran nila ito

Panahdng nakaradn na

Kinatisuran ko na ito

Kinatisuran mo na ito

Kinatisuran na niyd ito

Kinatisuran na namino na-
tin ito

Kinatisuran na ninyo ito

Kinatisuran na nild ito

Panahdng haharapin

Katitisuran ko ito

Katitisuran mo ito

Katitisuran niyd ito

Katitisuran narain 6 natin
it6

Katitisuran ninyo ito

Katitisuran nila ito
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AYOS PANG-TJT08

Panahong kamItthiya

n

Katisuran namin 6 nati»
ito

Katisuran ninyo ito

Katisuran nila ito

Katisuran mo ito

Katisuran niya it6

AY03 PAN(^8lTKOB

Panah 6ng kamluktiya

n

Kung kinatitisuran ko ito I Kung kinatitisuran namitn

I

6 natin ito

Kung kinatitisuran mo ito i Kungkinatitisuranninyoita
Kung kinatitisuran niyaito Kung kinatitisuran nila ito

Pai^ahong nakaraan

Kung kinatisuran ko ito

Kung kinatisuran mo ito

Kung kinatisuran niya ito

Kung kinatisuran namin 6
natin ito

Kung kinatisuran ninyo ito

Kung kinatisuran nila ito

/ *<i aa h 6 ng haha rapin

Kung katitisuran ko ito
j
Kung katitisuran naniin 6

natin ito

Kung katitisuran mo ito ! Kung katitisuran ninyo ito

Kung katitisu-ran niya ito
1
Kung katitisuran nila it6
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XIX KABANATA

Sa mga pangtulong: na anyo nz pangwatas
«

GuRo ^Alinalin namaa ang mga anyong pangtuloni;

ng ating pangwatas?

Nag-aaral. Napakarami p6 at nang mikilala ay

ndito ang mga anyong pangtulong sa pangbalak: maka,

magpa^ pa^ magpaka, makiy magkd, maging, magsi, rnaq-

paii^ manghiy magkang at magsa,

G. ^Ano ang tinatawag na anyong makd?

N. Tinatawag na anyong makd ang pangwatas na

niay pang angkap na 7nakd sa salitang ugat, gaya ng

i//(7/ealakad, ?/zafeautang ??;a/i:akain.

G. ^Ano ang tinatawag na anyong magpa?

N. Tinatawag na anyong magpa ay pangwatas na

may pang-angkap na magpa sa salitang ugat, gaya ng

magpatmo, viagpa\anug magpagOAida.

G. ^Ano ang tinatawag na anyoMg paf

N. Tinatawag na anyong pa ang pangwatas nrfkina

aangkapan nito, gaya ng />atulong, />ahilot, patampAl.

G. Ano ang tinatawag na anyong magpakd?

N. Tinatawag na anyong magpakd ang pangw^ata^;.

na kinaaangkapan ng anyong ito, gaya ng magpaka
baba, magpakahd^it, magpakarunong,

G. ^An6 ang tinatawag na anyong maki?

N. Tinatawag na anyong inaki ang pangwatas na

binubuo ng salitang ugat at ng pang-angkap na makl^

gaya ng t^2afe/panayam, wa^lkastil^, tnaMapoy.

G, ^Ano ang tinatawag na anyong magkd?



192 PAGKILALA

N. Tinatawag na anyong magkd ang pangwatas na

binubu6 ng ugat at ng pang angkap na magkd, gaya

iig 7nagkdixtB.ngy tnagkdsakit, magkdsnnog.

G. <;An6 naman ang tinatawag na anyong magingt

N. Tinatawag na anyong tnd.ging ang pangwatas

na kinaangkapan nito, gaya ng maging tao, maging

hayop, maging tala.

G. ^Ano naman ang tinatawag na anyong magsit

N. Tindtawag na anyong magsi ang pangwatas na

kindangkapan nito, gaya ng magsipasok, magsitokho,

inagsidalsLngin,

G. ^An6 ang tinatawag na anyodg magpaii?

N. Ang pangwatas na binubuo ng salitarig ugdt

at ng pang-angkap na magpati, gaya ng magpati\\x-

hod, f«ag/?a /trapa, magpaiihigk.

G. ^iAno ang tinatawag na anyong manghit

N. x\ng pangwatas na binubuo ng saUtang ugat

at ng pang angkap na manghi^ g^y^. ng manghingnko^

manghimngk^ manghingnto

,

G. ^Ano ang tinatawag na anyong magkdng?

N. Tinatawag na anydng magkdng ang pangwatas

na may kaangkdp ng anydng it6, gaya ng magkang-

iiihirap, mn*j^kangpupvXot^ magkamnihi.

G. ,;And ang tinatawag na anyong magsa?

N. Tinatawag na any6ng magsa ang pangwatas na

may kadangkap nit6, gaya ng mag^akastil^ ^«ag^ailo-

kano, wa^r^ahapon^s.

G. ^Alin namdn ang mga any6ng pangtulong sa

pangtiydk na katugma ng mga anyong pangbalak na

tinalikddn.^

N. Marami rin p6, at baw^'t isdng anyong pang-
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balak ay may katugmtlng pangtiyak na ang kadala-

sa*y dalawa, tatlo at kimg minsan pa'y humigit sa

bilang na ito. Sapagka't lubhang malawig na isdlsa-

hin ay hindi na dapat banggitin dito kundl sa ki-

tiauukulan ng bawa't isa.

XX KABANATA

Ukol sa anyong ''MAKA''

ekiRo. ^Ano ang tinatawag na anyong niakd?

Nag-aaral, Tinataw^ag na anyong makd ang pang-

watas na may pang-angkap na makd sa salitang ugAt.

G. <;An6 ang kahulugan nitong anyong makaf

N\ Kauuwi ito^ sa dalawang kahulugdn: ang una'y

kapangyarihan (6 poteneial) gaya ng makalakad, ma-

katakbo, at ang ikalawa'y kadahilanan (6 eau^!) gaya

ng makahiiti, makagin haiva .

G. ^-Paanoang pagbabaybay nitong anyonr^ maka?

N. Gaya rin ng sa mga anyong wa<(, mang at ma

na intiulit ang unang dakiwang titik ng unang pan-

tig ng ugdt sa mga panahong kasalukuyan at haha-

rapin. Baybayin natin ang mga pangwatas na maka-

takbo at ynakagaling na ang una*y niuukol sa kapang-

yarihan at ang huli'y sa kadahilanan.

V,\
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Pangbadya

Panghiwatig

Pang:-utos

Pangsukob

I\tnah6n Kapangyan'han Kadah ilanan-

.
i

Makatakbo
Kasalukuyan

j

Nakatatakbo
Nakaraan

\

Nakatakbo
Nakaraan na I Nakatakbo na
Haharapin i Makatatakbo

I

Makatakbo
Kasalukuyan ! Kung nakata-

j

takbo
Nakaraan ' Kung n a k a -

I

takbo
liaharapin j Kung makata

' takbo

Makagaling
Nakagagaling
Nakagaling
Nakagaling na^

Makagagaling
Makagaling
Kung nakaga-

galing

Kung nakaga^
• Hng
Kung makaga-

gaiing.

G. cAn6 ang dapat matanto ukol sa pagbabaybay

niioBg rnakd?

N. Dapat matanto na kung ang pangwatas na.

binabaybay ay nagbuhat sa anyong "um" ay dapat

isunod sa ginawang pagbabaybiy sa mga pang^vatys

na makatahbd at inakagaling, nguni't kung sa ''mag''

ay dapat ding ibatay sa naturang pagbabaybay, na

ang kaibhan lamang nit(S ay dinaragdagan pa ng

pag (i) sa gitna ng waka at ng ugat. Dapat ding

matanto na ang bagay na ito'y tanging nangyayari

sa kapangyarihan at hindi sa kadahilanan. Baybayii>

naman natin ang mga pangwatas na makapag arai

at makapagturo na nagbuhat sa mag aral at magtiiro.

(1) Dapat ahdahaiiin na ang pag ny siy^ng pnngtiyak ng

Diag. Gayon din ang d ii^at gawin sa ibang anyong pangulo

iig pnngwutas.
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Pangbaiiya

Pangluwatig:

Fangf~iitos

Pangsiikob

PaiKihon

Ka-alukuyan

Nakaraan
Nakaraan na

Haharapin

Makapag aral

Nakapag aaral
\

Nakapag aral

Nakapag a r a

1

na
Makapag aaral

Makapag-aral
Kasalukuyan

|

Kung nakapag
aaral

Nakaraan

Haharapin

Kung nakapag
aral

Kung niaka-
pag-aaral

Makapagturo
Nakapagt u-

turo

Nakapagturo
Nakapagturo
na

Makapag.tu-
turo

Makapagturo
K u n g n a k a-

pagtuturo
K u n g n a k a -

pagturo

K u n g maka-
pagtuturo.

ANG KANYANG PANc;TIVAK

G. ^Alin ang pangtiyak ng makd kung nauukol

sa kapangyarihan?

N. Kung nauukol sa kapangyarihan, ang pang-

tiydk ng makd ay ma-in, mai at ina<in, kailan rna't

ang pangmitas ay nagbuhat sa "um'\ NguniT dapat

mabatid, na, ang in ay inaah^s sa ma in at nagiging

ma lamang at sa mai at ma an ay inaah's din ang

naturang in. Kung ang pangwatas ay na^buhat sa

mag, ang ma. mai at ma an ay dapat gawing mapag,

maipag at mapag'an. Narito ang dalawdng haHmba.

wi na nduukol sa baw^*t isa.
,



196 PAGKIL.ALA

NAUUKOL-SA ''UM"

Pangbadya
Kasalukuyan
Nakaraan
Nakaraan na
Haharapin
Pang-utos
Kasalukuyan

Nakaraan

Haharapin

Ma,

Masulat
Nasusulat
Nasulat
Nasulat na
Masusulat
IMa^ulat

Kung nasusu-
lat

Kung nasulat

Kung niasu
sulat

MaK

Maisulat
Naisusulat
Naisulat

Naisulat na
Maisusulat
Maisulat
Kun^ naisu-

sulat

Kungnaisulat

Kung maisu-
sulat

Ma-an

Masulatan
Nasusulatan
Nasulatan
Nasulat-an na
Masusulatan
Masulatan
Kung nasu-

sulatan

Kung nasula-
tan

Kung masu-
sulatan

NAUUKOL SA ^'MAG'

Pangbadya
Ka alukuyan

Nakaraan
Nak*araan na

Maharapin

Pang-utos
Kasalukuyan

Nakaraan

Haharapin

Mapag,

Mapag aral

Napag-aaral

Napag aral

Napag- aral

na
Mapag-aaral

Mapag-aral
Kung napag

aaral

Kung napag-
aral

Kung mapag-
daral

Ma 'pag.

Maipag-aral
Naipag aaral

Naipag-aral

Naipag-aral
na

Maipag aaral

Maipag-aral
Kung naipag-

aaral

Kung naipag-
aral

Kung mai-
pag'^aral

Mapag-an

Mapag-aralan
Napag' aara-

lan

Napag-aralan
Napag-aralan
na

M a p ag aara-

lan

Mapag aralan
Kung napag-

daralan
Kung napag-

aralan
Kung mapag-

aaralan
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G. Alin ang pangtiyak ng niaka kung naiiukol sa

kadahilanan?

N. Kung nauukol sa kadahilanan, ang pangtiyak

ng maka ay ika kung tumutukoy sa pangwatas na

nagbuhat sa wm, at ikapag kung tumutukoy nanian

sa pangwatas na nanggahng sa ina<j[. Dapat raabatid

na, maging ang ika at niaging ang ikapag ay dsiiiat

singitan ng in sa gitna ng k at a sa mga panahe ng

kasalukuyan at mga nakaraan. Narito ang halimba-

w^ ng isa*t isa.

Ayos,

Pangbadya

Panghiwatig

Pang:-utos

Pangstikob

Panahirn.

Kasalukuyan
Nakaraan
Nakaraan na
Haharapin

Kasalukuyan

Nakaraan

Haharapin

ika.

Ikagaling

Ikinagagaling

Ikinagaling

Ikinagaling na
Ikagagaling
Ikagaling

Kung ikinaga-

gahng
Kung ikinaga-

ling

Kung ikagaga-
Hng

Mapag.

Ikapagsaing
Ikinapagsasaieg

Ikinapagsaing
Ikinapagsaingna

Ikapagsasaing
IkapagsaiHg
Kung ikina-

pagsasaing
Kung ikina-
pagsaing

Kung ikapag-

sasaing

KA(;AMTTArv[ NU NATURANG ANYO

G, ^Alin ang kagamitan ng anyong makd?

N. Itong 7nakd baga ma't nabibilang sa mga anyong

pangtulong ay isa rin sa mahmit gamitiii sa ating

mayamang salita. Nait® ang mga sinusun6d na tun-

tunin ng sa kanya*y paggamit:

I.— Ginagamit ang ^nakd sa mga pangwatas na nag-
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babadya ng kalayaang makagawa ng ano mang kilos

sa sarilhig katawan, lial. : makabasa, makasulat, maka-
kain, makaihi, makatakbo, makaiakad, makapasok,
makalabAs, makaligo, makalangoy, makagawa, maki-
dipa, makatulog, atbp.

IL—"Ang mga salitang ugat na tumutukoy sa kai-

sipau at sa damdamin ng tao ay nagagawa ring

pangwatas dito sa makd at kung niagkaganito'y nag-

babadya ng mga kilos 6 gawiiing pagkakataon 6

hindi inaasahan^ mangyari, haL : sa alala ay maka-
alala, sa gunita ay makagunita, sa isip ay makaisip,

san damdam ay makaramdam, sa dama ay makada-
ma, sa hipo ay makahipo, sa kita ay makakita, sa

masid ay makamasid, sa tingin ay makatingin, sa

dinig ay makarinig, sa amoy ay makaamoy, atbp.

IIL—Kung ang isaag pangwatas ay nagkakahulu-

gan ng ano mang bagay na binabakik gawin, ang

ugat na yaei'y magagawa ring 'pangwatas dito sa 7naki

na ang kahuhisa'y kung makakayang ganapin ang

naturang balak, hal. : Manglni^isda ako kung mikaka-

pangisda, sustihii siya ktmg ni ikasusuhii, pa[>asok ak6

kung in ikapapasok, atbp.

IV."~-(jin'agamit din ang maka sa mga pangwatas

na nagbabadya ng kasiraang hindi sinasadya na ibi-

nunga ng m|a katutubong pangyayari. Dapat ma-

^ tanto na ito'y malimit gamitin sa mga panahong ni*

karaan, hal.: ang hangia ay siyang nakagiba ngmgx
bahay, ang apdy ay siyang nakatupok ng tahanan,

ang linddl ay siyang nakiguho ng simbahan, ang bah%

ay siyang nakasira ng mga halaman, atbp.

V.—Nagagawa ring pangwatas dito sa maka ang
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«ga ugat na nagbabadya ng lunibay 6 saya ng sino

nian, at ang mga pangwatas na ito'y nagkakaluilu-

gan ng ano mang pangyayari na siydng lumilikha.

ng gayong kalumbayan 6 kasayalian, hal. : sa iyak

ay makaiyak, sa lumbay ay makalumbay, sa htngkot

uy makalungkot, sa luha ay makaluha, sa saya ay

makasaya, sa aliw ay makaaliw, sa taw^a ay maka-

lawa, atbp. Dapat lamang mabatid, na, ang mga

pangwatas na ito'y napakahmit gamitin sa panah6ng

nakaraan.

VI.—Ang mga salitang ugat na nagbabadya ng

kagalingan 6 kasamaan ng ano mang bagay ay na-

gagawa ring pangwatas dito sa maka na nagkaka-

hulugdn ng isang bagay na siyang lumiHkha ng na-

sabing kagalingan 6 kasamaan, hal.: sa buti ay ma-

kabuti, sa galing ay makagaling, sa buhay ay ma-

kabuhay, sa ginhawa ay makaginhawa, sa sama ay

makasama, vsa lakV ay' makalala, ^a sakit ay maka-

yakit, atbp.

Vn.^—Ang mga ugdt na nagbabadya ng ano man
at naangkapan ng niaka ay nagiging salitang pang-

diwa (6 su5tanti\'o) na ang kahuluga'y pagkampi 6

pagsapi sa gayo't ganitong pangkat, panig, lapian,

atbp. hal.: sa bago ay makabago, sa luma ay maka-

lum^, sa bayan ay makabayan, sa pari ay makapari,

sa tao ay makatao, sa hayop ay makahayop, sa kas-

tila ay makakastik\, sa intsik ay makaintslk, atbp.

Vin."-"Ang mga ugdt na tumutukoy sa iba't ibdng

any6 6 kilos ng katawdn ng tao ay naipangwawatas

din sa 77iaka na ang kahuluga'y ang kalabisdn '6 ka-

•sagwaan ng ndturang anyo 6 kilos, hal. : sa dilat ay
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makadilat, sa ngisi ay makangisi, sa nganga ay ma-
katiganga, sa tingin ay makatingin, atbp.

XXI KABANATA

Hinggil sa anyong **MAGPA"

(ii Ko. (:An6 ang tinatawag na anyong magpa?
Na=; aaral. Tinatawag na magpa ang pangwatas n^

may pang-angkap na niagpa sa salitang ugat.

Cr. ^Paano ang pagbab^iybay sa anyong ito?

N. Madali po: sukat nang maalaman na sa mga
panaliong kasalukuyan at haharapin ay kailangang

ulitin 6 dalawahin ang unang dakiwang titik ng hu-

Hng pantig ng anyong magpa, Baybayin natin ang
mga pangwatas na mai^^pabasa at magpaianim na nag-

buhal sa bumasa at magtanim (/).

Pangbadya
Pan^hiwatig

Pmtahon.

!

iKasalukuyan

Nakaraan
Nakaraan na

Haharapin

Pang utos

I*angsukob Kasalukuyan

Nakaraan

Ihnnam

Magpabasa
Nagpapabasa

Nagpabasa
N a g p a b a sa

na
Magpapabasa

Magpabasa
Kung nagpa-

p »: asa

I

Kung nagpa
\ ba a

Haharapin |
Kung magpa
pabasa

Magtanim

Magpatanim
Nagpapata-
nim

Nagpatanim
Nagpatanim
na

Magpapata-
nim

Magpatanim
Kung nagpa-
patanim

Kung nagpa-
tanim

Kung raagpa-

patanim

(1) Dapat inataiito na sa ])aiigbalak ng anyong ito ay
\val;\ng kallangang ang isaiig pan^iwatas. ay magbuhat sa
vm 6 sa mag. Nguni't sa pangtiyak ay kailangang mataias-
tas ang pag na siyiARg' katiigma ng maa.
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ANG KANYAnG PANGTIYAK

G, ^Alin ang pangtiyak nitong anyong maopaf
N. Ang pangtiyak ng magpa ay pa lamang. Itong

pa kung tulungan ng niga pangulong anyong pani^ii-

yak ay nagiging pa in, ipa at pa-ari na siyang niga

pangtiyak ng magpa kung ang pangwatas na ibig l>ay~

bayln ay nagbuhat sa Aim. Kung nagbuhat naniaii

sa mag, ang pangtiyak ng magpa ay papag-in, ipapiui

at papag an. Sa pagbabaybay sa niga pangtiyak ng
naturang niagpa ay kunin din nating Iiah'inbawa ang.

dalawang pangwatas na bnmasa at 7na<^tanim na 1)a-

baybaying isaisa 6 hiwahiwakiy.

NxVUUKOL SA "UM''

PA'I\ IP PA-AX

Pangbadya
Kasalukuyan

Pabasahin
Pinababasa

Nakaraan Pinabasa
Nakaraan na Pinabasa na

Haharapin
Pangutos
Kasalukuyan

Nakaraan

Haharapin

Pababasahin
Pabasahin
Kung pinaba
basa

K u n g pina
basa

Kung paba-

basahin

Iprbasa
Ipinababasa

Ipinabasa
Ipinabasa na

Ipnbabasa
Ipabasa
Kung ipina-

babasa
Kung ipina

basa

Pabasahan
Pinababasa-
han

PinabasahaM
Pinabasahaii
na

Pababasahaii
Pabasahan
Kting pinaba-
basahan

Kung pinaba-
sahan

Kung ipaba|Kung paba-
basa basahaa
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NAUUKOL 8A ^^^MA*';"

PAI'Aa^!X [PA PAG PAPAa'AN

l^iiiigbadya P a p a g t ani-

min
Kasalukuyan Pinapagtata -

nim
N ikaraan P i n a p a g ta-

nim
Nakaraan na Pinapagta-

nim na
I i aliarapin j P a p a ^ L a ta-

I nimin
i

Ipapagtanim

I pinapagta-
tanim

I pi napagta-
nim

I pinapagta-
nim na

Ipapagtanini

l'ang utos
I

Papagtani-| Ipapagtanim
i niin

I

K asalukuyan
j
K u n g pina- K u n g ipina-

I

pagtataniml pagtatanim
Nakaraan

\
K u n g piua~; K u n g ipina

1

pagtauim |
pagtantm

llaharapin
i

Kung papag
:
Kung ipapag-

j tanimin j tanim

Papagtani-
man

Pinapagtata-
niman

Pinapagtani-.
man

Pi napagtam-
man na

Papagtata-
niman

Papag tani-
man

Kung pitia-
pagtataiiimau

K u n g pina-

pagtaaiman
Kung papag-
tataniman

G. ,;]\Iaaari bagang baybayin sa iba itong anyong

magpa?

N. Ang magpa ay nababaybay sa ibang paraaa

kiilan ma't inangkapan ng maka na nauukol sa ka-

pangyarihan, at kung magkaganito ang magpa ay nia-

^iging pa'^pa, Ihalimbaw^ natin ang ugat na ginhaiihi

,it panhlk na sang-ayon dito ay nagiging makapag-

i^aginhawd at makapagpapanhik*
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Atjos. Pa)iaJion.

Pangbadya ,

Panghiwatig Kasalukuyan

,,
Nakaraan

,,
I

Nakaraan na

,,
I

Haharapia

Pang-utos i

Pangsukob
j

Kasalukuyan

,, I
Nakar^an

,. ; Haharapitt

< i inhait^'a,

Makapagpa-
ginhawa

Nakapagpa-
paginhawa

Nakapagpa
ginhawa

Nakap ag p a -

ginliawa na
Makapagpa
pagiahtiwa na

Makapagpa -

ginhawa
Kim.i]!; nakaprig-

pap'iginliawa

K\int/ nakai-ra.ii;-

pa^'inh:iwa

Kua nakapag:papa

ginhawa

ranhik.

Makapa g pa -

panhik
Naka])a g p a -

papanhik
Nakapa g p a -

panhik
Nakapag pa -

panhik na
Makapagpa-
papanhik

Makapagpa-
panliik

Kun^ naka[}; .14'-

pa})aj)anluk

Kung- nakapig-

papanhik

Kung nakapa<;jf-

I
papapanhik

KAGAMITAN NG NASABING ANYO

G. t^SaaHsaan ginaganiit ang anyong magpa?

N. Ang lalagang kaluturan nilong ruaglya kung

naaangkap sa saHtang ugat ay ang niag-utos 6 niag-

tulot 6 mamanhik sa kanino nian na gawin ang aao

inang bagay sang-ayon sa katuturang taglay ng ugat.

Gayon man, upang raatalastas ang ibd't ibang kaga-

mitan na kanyang sinasakkiw ay naito ang mga tun-

tunin ng sa kanya'y paggamit.

I.—Ginagamit ang magpa sa mga pangwatas na

nagbabadyd ng pag-uutos ng isang tao sa sino man
»a gawin ang iniuutos sang-ayon sa kahulugan ng

ugat, hak : sa gawa ay magpagawa, sa tahi ay
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niagpatahi, sa tinda ay magpatinda, sa luto ay mag~

paliit(\ sa lakad ay magpalakad, sa ligo ay magpa-

ligo, sa basa ay magpabasa, sa sulat ay magpasulat,

sa tanim ay magpatanim, sa langoy ay magpala-

langoy, atbp.

II. -Tungkol sa mga ugat na nagpapahayag ng

ano man at magawang pangwatas dito sa anyong

magfya ay nagbabadya ng pagkakawang gawA ng isa

sa sino man sang-ayon sa katuturan ng ugat, hal.

:

sa buhay ay magpabuhay, sa kain ay magpakin, sa

inom ay magpainom, sa tird ay magpatira, sa damit

ay magparamit, atbp.

III.— Hinggil naman sa mga ugat na nagsusuHt ng

mga likas na pangyayari ay nagagawa ring pang-

watas sa magpa, na ang katutura- y lumikha ng ano

man sang-ayon sa ugat, na, tanging magagawa ng

Dios 6 ng katalagahan, hab: sa ktilog ay magpaku-

log, sa kidlat ay magpakidldt, sa araw ay magpa-

araw, sa uldn ay niagpauldn, sa bagyo ay magpa-

bagyo, sa hndol ay magpalindeSl, sa baha ay magpa-

baha, atbp. Ang gayong paglikha ay magagawa rin

kung minsan ng sino mang tao, hal.: sa alon ay

magpaalon, sa liangin ay magpahangin, sa tunog ay

magpatunog, sa ugong ay magpaugong, atbp.

JV.—Kung nadangkapdn ng magpa ang mga ugat

na nagbabadya ng panahon ay nagtatagkiy ng ka-

hulugang pag uutos sa ibd 6 dili kaya'y kus^ sa

kanydng sarili na niigpatira 6 magpabayang abutin

ng ano man sang ayon sa ugdt, hal.: sa gabi

^ay magpagabi, sa tanghali ay magpatanghali, sa umaga
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ay magpaumaga, sa hf^pon ay magpahapon, sa ha-

ting-gabi ay magpahating-gabi, atbp.

V.—Ukol sa iba't ibang ugat na nagbabadya ng

ano man ay naipangwawatas din sa })uiiipii, at ang

mga ito'y nagkakahuhigan ng tikis 6 kusang pagga-

wa ng sino inan sa kanyang sariH sang-ayon sa isi-

nasaysay ng ugat, hal,: sa ganda ay magpagand:'!, sa

buti ay magpabuti, sa araw ay magpaaraw, sa ukin

ay magpaulan, sa lamig av magpalamig, sa hangin ay

magpahangin, sa anod ay magpaanod, atbp.

Vf.—Nagtataglay ng kahulugan ang mga pangwa-

tas na binaybay sa migfy:i ng paghingi 6 pagbihigay

ng ano man sang ayon sa katuturan ng*ugat, haL

:

sa lim6s ay magpahmos, sa buwis ay magpabuwis,

sa utang ay magpautang, sa sangla ay mugpasanghl,

sa tubo ay magpatubo, sa hiram ay magpahiram, atbp.

VIL—Kung ang anyong magpa ay ahsan ng <i at

ang natira'y iangkap sa mga ugat na nagbabadya

ng ano man ay nagtataglay ng kahulugang maparoon

sa isang dako 6 pook 6 kaya'y maparoon sa kanino

man 6 saan man 6 kailan man, hal. : sa ibaba ay

mapaibaba, sa itaas ay mapaitaas, sa sulok ay ma-

pasulok, sa siksik ay mapasiksik, sa iyeS ay ii;apaiy6^

sa akin ay mapaakin, sa silanganan ay mapasihmga-

tian, sa kalunuran ay mapakahmuran, sa araw ay

mapaaraw, sa gabi ay mapagabi, sa hapon ay mapa-

hapon, atbp.
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XXI[ KABANATA

Ttingkol sa anyong: **PA'*

GuRo. ^Ano ang tinalawag na anyong pa?

Nag aaraTv. Tinatawag na anyong pa ang pangwa-

las na rnay pang angkap na pa sa saliUlng ugat.

G. ([Paano naman ang pagbabaybay sa angyong

ito?

N. Gaya rin ng niga iba, at ang tanging dapat

matanto ay sa mga panaheSng kasalukuyan at mga

nakaraan ay dapat iangkdp ang na, at kailangaHg uli-

tin 6 dalawahin sa mga panahong kasalukuyan at ha-

harapin ang unang dalawang titik ng unang pantig

ng ugat, 6 kaya'y isinisingit ang sa sa ugat at sa

anyo sa madlang panahon ng pangwatas gaya ng

ginagawang maminsanminsan. Ihalimbawk natin ang.

dalaw^ang ugat na diyd}i at bundok na kung iayon sa

mga kaparaanang binanggit ay nagiging pangwatas

na pariydn at pasahund6k\
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PangbadyA
Panghiwatig

Pang utos
Pangsukob

I\(rmJion

Kasalukuyan

Nakaradn

Nakaraan na

Haharapin

Kasalukuyan

Nakaraan

Haharapin

Par'nian

Pariyan
Napaririydri (1)

Napariyan

Napariyan na

Paririydn

Pariydn
Kung napari

riydn

Kung napari-

ydn
Kung pariti

vdn

Pamh(in,U'>l

Pasabundok
N a pa sa sa
bundok

Na pa sabini -

d6k
N a pasabun
dok na

Pasa sa bnn
dok

Pasalnin^!^') V

K u n g iKipa

sasabuii(lf'>k

Kiing rapasa
bundok.

Kung pasawa
bundok

ANG KANYANG PANrmYAK

G. t^AIin namdn ang pangtiydk nitong pa?

N. Ang anyong pa ay siydng anyong pangbalak

at siya ring anyong pangtiydk. Nguni't sa bngay

na ito ang pa ay nagiging pain, ipa at pa an, sa-

pagka't kailangang tulungan ng mga pangulong an-

yong pangtiyak gaya na ng ginawa sa mga anyoug

nakaraan, Dapat namdng matalastas na ang ikala-

wang paradng ginamit sa pangbalak ay hindt mad-

(1) Inaakala kong hindi tmnpak sa niga nnyoiii,'' .g;init,n

ang pag-iuilit ng anyong j)a sa mga panalidng kasalukuyaa

at habarapin na ang ginagawa'y napaparh^An at ^^aparh/arK

Kailangaug ulitin ang unang pantig ng ugat at hindi ng

anyo gaya ng ginawa sa liaHmbaWeU
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ating ilagay sa pangtiyak. Kunin nating halimbawSt

<ing pangwatas na pihalik na binubuo ng anyong pa

<it ng ugat aa lialik.

Pangbadva
Kasalukuyan

Nakaraan
Nakaraan na

Haliarapin
Pang utos

Kasalukuyan

Nakaraan

Ilaharapin

rA-JX

Pahalikin
Pinahahalik

Pinahalik
Pinahalik na

Pahahalikin
Pahahkin
Kung pinaha-

halik

Kung pinaha-

halik

Kung paha-
liahkin

IPA

Ipahalik
Ipinahahalik

Ipinahalik

Ipinahalik na

Ipahahalik
Ipahalik

Ku n g ipina

hahah'k

K u ng ipina

lik

Kung ipaha
haliki.

PA-AX '

PahaUkan
P i n a h a hali-

kan
Pinahalikan
Pinahalikan
na

Pahahalikdn
Pahalikan
Kung pinaha-

halikan
Kung pinaha-

likan

K u n g paha-
halikan.

O. ^Mayro6n pa bang ibang pangtiyak ukol sa an-

yong paf

N, Mayroon po, nguni't ito'y tanging maaari sa

jnga pangn^atas na pumarito, piimariydn at pmnaroon,

Ang mga pangtiyak na ito'y ang ikd na tumutukoy

sa kadahilanan (6 eausal) at paan na bumabanggit

sa pook (6 loeal). Ang ka in ay hindi maaari,

sapagka*t nagtatalgdy ng ibang katuturan. Ihalim-

baw^ natin sa pagbabaybay ang pangwatas na parito

sasig'ayon sa anyong pinag aaralan.
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Agos

Pangbadya
Panghiwatig

Paog-utos
Pangsukob

Panahon

Kasalukuyan
Nakaraan
Nakaraan na
Haharapin

Kasalukuyan

Nakaradn

Haharapin

Ikapaiito

Ikinaparirito

Ikinaparito
Ikinaparito na

Ikaparirito

Ikaparito

Kung ikina
paririto

Kung ikina*
parito

Kung ikapa
ririto

PA-AX

Parituhan
Pinariritahan
Pinarituhan
t^inarituhan na

Parirituhan

Parituhan
Kung pinari-

rituhan

Kung pinari-

tuhan
Kung pariri-

tuiian

KAGAMITAN NG ANYONG nABAN(i(;IT

G. ^iSaansaan naman ginagamit itong anyong pa?

N. It6ng pa ay isang anyong maUniit gamitin sa

Wik^ng Tagalog. Ang talagdng katuturan niya'y ang

pag-iiutos, panunuyo, pagpapabayi 6 pagpapahintulot

sa kanino man na nauukol sa kanyang sarili sang-

ayon sa laman ng ugat. Nang lalong hnniwanag ay

ndrit6 ang kanyang mga kagamitan.

I.—Ginagamit ang anyong pa sa mga pangwatas

tia nagbabadya ng pag-uutos na humingi ng ano man
na natiukol sa sarili ng sino mang tao, hah : sa limos

ay paliaios, sa kupkop ay pakupkop, sa ampon ay

paamp6n, sa kain ay pakain, sa awa ay paaw^, sa

kandili ay pakandili, sa tanggol ay patanggo!, sa

sanggalang ay pasanggalang, sa saklolo ay pasaklolo

atbp.

H
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II.—(Tiiiagamit din ang pa sa mga pangwatas na

nagsusulit ng pagpapabay^ 6 pagpapahintulot na ga-

wiii sa kanino man ang bagay na sinasabi "ng ugat,

hal. : sa kurot ay pakurot, sa halik ay pahaHk; sa

stinelot ay pasundot, sa hipo ay pahipo, sa kagat av

pakagat, sa taitipal ay patampal, sa sikad ay paslkad,.

sa hampas ay pahampas, atbp.

III. -Ukol sa mga u^at na nagsusuht ng ibat

ibang kilos 6 galaw ay nagagawa ring pangwat^s dito

sa ^(7, at ang katuturd'y ang anyo 6 hugis ng ano

mTiii sang-ayon sa laman ng ugdt, hal.: sa labas ay

palabds, sa pasok ay papasok, sa unti ay pauntt, sa

laki ay palaki, sa lakds ay palakds, sa hin^ ay pa-

!ii4ia, sa lala ay palala sa tads, ay patads, sa baba

ay paba1)d, sa init ay ppiinit, sa lamig ay palamig, sa

hilis ay pahilis, sa liko ay paliko, atbp.

IV.—Tunggkol sa mga ugdt na nagsasaysay ng

dako 6 pook at angkai^dn ng pa ay nagiging pang-

watas din, hal. : dini, parini; dito, parito; diyan, pariydn;

doon, paroon; atbp.

V.~~-Kung ang anyong pa ay sugpungan ng sa

^

gaya na ng ndsabi, at sunddn ng iba*t ibang ugat

na nagsasadd ng pook 6 dako ay nagkakahulugan

ng pagparo6n sang ay#4i sa lamdn ng ugat, hak: sa

ilog ay p-asailog, sa dagat ay pasadagat, ^a bukiel

ay pasabukid, sa gubat ay pasagubat, sa lalawigan

ay pasalalawigan, sa Amerika ay pasa Amerika, sa

liapon ay pasa Hapon, atbp.

VL—Ang anyong pa ay nagkakdhulugan ng mag-
sabi 6 magsaysdy ng ano man sang-ayon sa kina--
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dangkapang ugat, hal. : sa oo ay paoo, sa ayaw ay

paayaw, sa hindi ay pahindi, sa ina ay paina, atbp.

VII.—Hinggil sa mga ugat na nagbabadyd ng sa-

rlsaring kilos 6 anyo ng katawiin na inangkapan [ng

pa ay nagpapakilala ng gayong any6 6 hugis sang-

ayon sa katuturan ng ugat, haL : sa lakad ay pala-

kad, sa takbo ay patakbo, sa upo ay paupo, sa

hilig'^^ ay pahilig, sa tayo ay patayo, sa tac#b ay pa-

taob, sa higa ay pahigA, sa lawit ay palawit, sa yuk5

ay payuko, sa kuba ay pakuba, atbp.

XXIII KABANATA

Ukoi sa aoyong: ^'MAGPAKA''

GuRo. (iAno ang tinatawag na anyong magpakaT

Nag-aaral. Tinatawag na anyong magpaka ang l^ang-

watas na may pang angkap na magpaka sa salitang ugdt

G. ^Paano ang paraan ng kangyang pagbabaybay?

N. Gaya rin ng mga kaparaandng pinairal sa mga
anydng tinaHkdan, at ang dapat lamang matanto sa

anydng ito ay ang pag-uulit ng pa sa mga pana-

h6ng kasalukuyan at haharapin, Sa pagbabaybay ay

kuning halimbawa ang mga ugat na busog at hirap

na kung maangkapan ng magpakd ay nagiging pang-

watas na magpakabusSg at magpakahirap.
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A'/o Panahoii Bnsog

Pangbadya |

!

I

Panghiwatig IKasalukuyan

,,
Nakaraan

,,
Nakaraan na

Haharapin

Pang-utos

Pangsukob

Magpakabu-
s6g

Nagpapaka
bttsog

Nagpakabu -

sog

Nagpakabu
sog na

Magpa p a ka
busog

Magpakabu -

sog

Kasahikuyani Kung nagpa
pakabusog

Nakaraan

Haharapin

Kung nagpa-
kabusog

Kung magpa-
pakabusog

Hh\tp

Magpa k a h i -

rap
Nagpapaka-

hirap.

Nagpakahi -

rap
Nagpakahi-

rap na
Magpap a k a -

hirap

Magpakahi-
rap

Kung nagpa-
pakaliirap

Kung nagpa-
kahirap

Kung niagpa-
pakahirap.

ANG KANYANG PANGTIYAK

G, Alin ang pangtiyak ng magpaka?

N. Gaya rin ng anyong magpa na may dalawang

kaparaanan: isd'y kung ang pangwatas ay magbuhat

sa um at ang ikalaw^'y kung magbuhat sa mag, Ang
pangtiydk ng magpaka sa unang paraan ay paka na

nagiging paka in ipaka at paka an dahilan sa tulong

ng mga panfulong anyong pangtiyak, sa ikalawd ay

pakapag na nagiging pakapag'in^ ipakapag at pakapag-an

sang-ayon sa dahildng nabanggit. Kailangaog pag-

ukulan ng tigisang halimbawa. ang magpakarahan at
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ang 'magpakasisi na nagbuhat sa dumahan at mag-

sisiT

NAUUKOL SA ''UM"

PAKA-IN IPAKA PAKA-Ay

Pangbadya
Kasalukuyan

Nakaraan

Nakaraan na

Haharapin

Pdng'Utos
Kasalukuyan

Nakaraan

Haharapin

Pakarahanin
Pinakarara-
han

Pinakarahan

Piuakarahanna

Pakarara h a-

nin

Pakarahanin
Kung pinaka

rarahan
Kung pinaka-

ra'tan

Kung pakara
rahanin

Ipakarahan
Ipinakarara-
han

Ipinakarahan

Ipinakarahan
na

Ipakararahan

Ipakarahan
Kun^ ipi na
kararahan

Kung ipin a
karahan

Kung ipaka-
rarahan

Pakarahanan
Pinakarara -

hanan
Pinakara h a -

nan
Pinakara k a -

nan na
Pakakarara-
hanan

Pakarahanan
Kung pinaka-
rarahanan

Kung pinaka-
rahanan

Kung pakara-
rahanan.

NAnUKOL SA ^'MAG"

P. 1 A' 1 1\ I G'./.V [PAK 1 P. 1 r; PA KAP. t G'A X

Pangbadyd

Kasalukuyan

Nakaradn

Nakaraan na

Pakapagsisi
hin

P in a k a pag
sisisi

Pinakapag
sisi

Pinakapag-
sisi na

Ipakapagsisi

Pi nakapag-
sisisi

Ipinakapag
sisi

I p i n akapag
sisi na

Pakapagsisisihan

P i n a k a pag-
sisisihan

Pinakapag-
sisihan

Pinakapag-
sisihan na
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r\ I k\ 1 /'. 1 (;- IX TPA KA PA G i\ I KA PA a-^m

Haharapin

Pang-utos

Kasalukuyan

Nakaraan

liaharapin

Pakapagsisi
sihin

Pakapagsisi
hirt

Kung pinaka-
pagsisisi

Kung pinaka
pagsisi

K u ng paka-
pagsisisihin

I pakapag -

sisisi

Ipakapagsisi

Ku ng ipina-

kapagsi-isi

K u n g ipina-

kapagsisi

Ku ng ipaka-

pagsisisi

Pakapagsisi-
sihan

Pakapagsi s i -

han
Kung pina-

kapagslsihan

Kung pinaka-
pagsisihaa

Kung paka-
pagsisisihan

G. i Mayroin pa bang ibdng pangtiydk it6ng magpakat

N. Mayroon pa po, nguniH bihir^ng gamitin sa-

pagka't kaunti ang niga ugat na nauukol sa kanyd.

Ang Uiisabing pangtiyak ay pagpaka na maaaring

tuhmgan lamang ng i at ng an, sa makatuwid ay

iiagiging ipagpaka at pagpaka-an, Baybayin natin ang

ugdt na busog na siyang angkop sa mga pangtiydk

na ita
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Ayos

Pangbadyd

Panghiwatig

Panahon IPA (iPA KA PA (;PA KA^ls

Pang-utos

Pangsukob

Kasalukuyan

Nakaraan

Nakaradn na

Ilaharapin

Kasalukuyan

Nakaraan

Haharapin

Ipagpakabu
sog

I p i nagpapa
kabusog

I p i nagpaka-
busog

Ipinagpaka-
busog na

Ipagpapaka
bi^sog

I pagpakabu-
s6g

Kung ipinag

papakabusog

Kung ipinag-

pakabusog
Kung ipagpa
pakabus6g

Pagpakabu-
sugdn

Pinagpapa-
kabusugan

P i n a g paka-
busugan

P i n a g paka
busugdn na

Pa'gpapaka-
busugan

Pagpakabii-
sugan

Kung pinag-
papakabu-
sugan

Kung pinag-
pakabusugan
Kung pagpa-
pakabusugan

KAGAMITAN N& NATURANG ANYO

G. ^Alinalin ang mga kagamitang saklaw nitomg

N. Ang kanyang saklaw sa paggamit ay itong mga
sumusunod

:

I.—Ang any6ug magpaka ay nagagawang pangwatas

na ang kahuluga^y ang paggawa 6 pagtitiis na kus^

sa sariling kalooban ng sino man sang-ayon sa ka-

tuturang tagldy ng ugat, hal.: magpakabusog, mag-

pakagutom, magpakauhaw, magpakabuti, magpakaga-

3ing, magpakatapang, magpakalakas, magpakababi, mag-
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pakataas, magpakayaman, magpakahirap, magpakaruk-
hii, magpakabuti, magpakamatay, magpakatiis, atbp.

Dapat matanto na sa mga pangwatas na ito'y na-

uukol ang mga pangtiyak na ipagpaka at pagpaka-an,

II. Ginagamit itong magpaka upang magbigay ng

matinding kahulugan sa ano mang bagay, kilos 6

galaw ^-ang-ayon sa laman ng ugat, hal.: Magpaka-
ingat, magpakarahan, magpakabait, magpakaisip, mag-
pakahusay, magpakatuwid, magpakatanda, atbp. Dapat

ding matanto, na, dito nauukol ang mga pangtiyak na

paka-ui, ipaka at paka-an kung sa mn at pakapag-in,.

tpakapag at pakapag~an kung sa mag.

III.- Kung ulitin 6 dalawahin ang ugat ng mga
pangwatas na nauukol sa una at ikalawang tuntunin ay

lal6nj^^ nagbil)igay ng matinding kahulugan, hal. : mag-

pakababababa, magpakabutibuti, magpakahiraphirap,

magpakabusogbusog, magpakaisipisip, magpakabaitbait,

magi)akarahandahan, magpakaingat-ingat, atbp. Dapat

matantong kung ang ugat ay may tatlong pantig ay

inuulit lamang ang dalawang una, hal. : sa dalita ay

magpakadalidalita, atbp.
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XXIV KABANATA

Hing:g:fl sa anyong **MAKr'

GuRo. t[An6 ang pinamamagatang anyong maki?
Nag-aaral. Pinatiiamagatang unyong mdki ang pang-

watas na may pang angkap na maki sa salitang ugat

G, (iPaano nam^n ang kanyang, pagbabayb&y
H. Hindt rin naglalayo sa mga kaparaanang gi

namit sa mga nauna, at ang elapat matanto rito'y

ang pag uulit sa ikalawang pantig ng anyoiig maki
sa mga panaliong kasalukuyan at lialiarapin. Gaya
na ng mga nasabi, ang pag ay dapat alahihanin kiii-

lan ma't ang pangwatas ay nagbuhat sa mag. Sa
pagbabaybdy ay kuning halimbavYa ang mgi tigat lui

inlog at usap na sang-ayon sa anyong ito ay na

giging pangwatas ua makituloii at makipagnsap.

Ayos Panahda

Pangbadya |

Panghiwatig
1
Kasalukuyan

Nakaraan
Nakaraan na

Pang-utos
Pangsukob

Haliarapin

T>i!og

Makitulog
Nakikitulog

Nakitulog
Nakitulog na

IMakikitulog

Makitulog
Kasalukuyan: Kung nakiki-

i

tulog

Nakaraan na
;

Kung nakitu

Haharapin ^
Kung mak i

kitulog

Makipag-usai>
Naki k ipag -

usap
Nakipag usap
Nakipag-usap'
na

Mak i k i p a g ~

nsap
Makipag-usap
Kung nakiki-

pag-usap
Kung naki-

pag usap
Kung maki-

kipag-usap
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ANG KANYANG PANGTIYAK

(i. Alin ang pangtiydk na natiitugma sa mahit

N. Ang kalugmang pangtiyak ng anyong ito ay

paki, Sa pagtulong ng mga pangulong anyong pang-

liyak ay tinatanggap laming ang i at aag an at ang

in ay liindi, kayjVt nagiging ilniki at pahi an, Narito

-luig niga halimbaw^ng ang isa*y nauukol ,sa um at

ang ikalawa'y sa mag.

NAUUKOL 8A ^'UM

At/(h^ Pana/ton IPAKl'

Pangbadya
I Ipakitulong

Panghi watig
j
Kasalukuyan

|
Ipinakik i t u -

! long
Nakaraan

| Ipinakitulong
Nakaraan na

j

Ipinakitulong
na

Ilaliarapin

Pang utos

Pangsukob Kasalukuyan

Nakaraan

Haharapin

Ipakikitulong

Ipakitulong
Kung ipi na

kikitulong

Kungipinaki-
tulong

Kungipakiki-
tulons:

PAKIAN

IPakitulungan
Pinakikitu-
lungan

Pinakitulungan

Pinakit ulu -

ngan na
Pakiki t u 1 u -

ngan
Pakitulungan
Kung pinaki-

kitulungan
Kung pinaki-

tulun|an
Kung pakild-

tulungan
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Ayos

Pangbadya

Panghiwatig

Pangutos

Pangsukob

NAUUKOL SA ^'MAG"

Panahon IPA KIPA G PA K!PA (;-A S

Kasalukuyan

Nakaradn

Nakaraan na

Habarapin

Kasalukuyan

Nakaraan

Haharapin

I p a k ipag-
usap

Ipinakikipag"
usap

Pakipag-usa
pan

Pinakikipag-
usapan

Ipinaki p a g - Pin a k ip a g
usap

Ipinaki pag-
usap na

Ipakikipag-
usap

I pakipag-
usap

Kungipinaki'
pag-usap

Kung ipinaki

pag-usap
Kung ipakiki

pag-usap

usapan
Pinaki pag-
usapan aa

Pakikipag-
usapan

Pakipag- usa-

pan
Kung pinaki -

kipag'-usapaii

Kung pinaki-

pag~usapan
Kung pakiki-
pag-usapan

KAGAMITAN NG NAsABING ANYO

G. ^AHnalin ang niga kagamitan ng anyong viaki?

N. Ang niga tuntunin niyd sa paggamit ay itong

iKga sumusunod.

L—Sa mga pangwatas na nagbabadyd ng pakikisa-

tna ng isa sa isd, haP • sa sama ay makisama, sa

sakdy ay makisakay, sa suno ay makisuno sa salo

*ay makisalo, sa sabay ay makisabay.

II.—Sa mga pangwatas na nagbabadya ng pakiki-

ramay ng isd sa iba, sang-ayon sa lamda ng ugat.
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hal.: sa tuwa ay makituwa, sa lungkot ay maki-

lungkot, sa damay ay makiramay, sa pighatt ay ma-

kipagpighati, sa tangis ay makitangis, sa luh^ ay

makiluh^, atbp.

lll—Sa mga pangwatas na nagsusuHt ng mga kilos

6 galaw ng kamay 6 ng bibig ng isa sa isa alinsu-

nod sa laman ng ugat, hal : sa laro ay makipaglaro*

sa axvay ay makipag-away, sa buno ay makipagbu-

no, sa usap ay maki-usap 6 makipag-usap, sa ka-

may ay makikamay 6 makipagkamay, sa yakap ay

makiyakap 6 makipagyakap, sa talo ay makipagtalo,.

sa panayam ay makipanaydm, atbp.

IV.—Naipangwawatas din ang maki na sinugpungan

ng iui 6 han at nagkakahuhigan ng mga gawang

kinusa sa sarili sang-ayon sa ugat, hal. : sa biro ay

makipagbiruan, sa sagot ay makipagsagutan, sa salita

ay makipagsaHtaan, sa tanim ay makipagtanijiian, atbpt

V."—Kung iaangkap ang anyong maki sa mga ugd.

na nagbabadya ng bayan, lahi, ugaH, hiiig, lagay, uri,

atbp. ay nagkakahuhigan ng pakikitulad 6 pakiki-

ayos, hab: makiamerikano, makikasti!^, makiintsik^

makitao, makihayop, makilalaki, makibabae, makipu-

si\, makiunggoy, makiahas, atbp.

VI —Kung iaankap ang maki sa mga ugat na nag-

babadya ng mga karaniwang gamitin sa pamumuhay
ng tao ay nagkakahulugan ng paghingi ng kaunti ng

ano man sang-ayon sa ugat na taglay, hal : sa ap6y

ay mikiapoy (makisindi), sa asin ay makiasin, sa

alak ay makialak, sa higop ay makihigop, sa

hingi ay makihingi, sa sawsaw ay makisawstiw, sa

Dgang'i ay makingang^, atbp.
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XXV KABANATA

Tuag'kol sa anyong: "MAGKA'*

Gur6. ^Ano ang tinatawag na anyong inagkd^

Nag-aara1v. Tinatawag na anyong magkd nng pang-

watas na may pang-angkap na magkd sa salitang

ugat.

G. ^'Alin ang dapat kasaligan sa kanyang pag-

babaybay ?

N. Dapat niyang kasaligan ang hugis 6 paraan sa

pagbabaybay na ginawa sa anyong inaka, na, ang

ikinaiiba nito'y walang e,^ at yao*y mayroon. Bayba-

yin natin ang mga ugat na sala at uiang na nagiging

pangwatas kung maangkapan ng jnagkd.

Ayos

Pangbadya
Panhiwatig

Pang-utos
Pangsukob

I^i7vih(>n

Kasalukuyan

Nakaraein
Nakaraan na

Haharapin

Kasalukuyan

Nakaraan

Haharapin

Sahi

Magkasala
Nagkakasala

Nagkasala
Nagkasala na

Magkakasala

Magkasala

(tang

Magkautang
Nag k a k a u ~

tang
Nagkautang
Nagkauiang
na

Magkakau-
tang

Magkautang
Kung nagka-IKung nagka-

kasala
|

kautang
Kung nagka-

sala

Kung magka
kasala

Kungnagkau-
tang

Kung magka-
kautang.
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ANG KANYANG PAN(rriYAK

G. (iAlin ang katugmang pangtiydk ng magkdf

N. Ang katugma nito, gaya ng mga anyong pang-

balak na nagpapasimula sa m ay pagkd. Sa tulong ng

mga pangulong anyong pangtiyak, iteSng pagkd ay

nagiging pagka-in, ipagka at pagka-an. Nguni't hindi

tinatanggap itong pagka-in kundi ang dalawang na-

Imhuli: ang ipagka at pagka-an, Ilagay natin sa

pangtiydk ang pangwatas na magkasala na binaybay

sa pangbalak.

fPA<;K{ PAruCA~AXAyo)i,

Pangbadya
Panghiwatig

ilidn.

• •
I

Ipagkasala
Kasalukuyanl Ipinagkaka-

I

sak\

Nakaraan
| Ipinagkasala
Ipinagkasala
na

Pangutos
Pangsukob

Nakaraan na

Ilaharapln

Kasahikuyan

Nakar^an

Haharapin

Ipagkakasal a

Ipagkasala
Kung ipinag-

kakasala
Kung ipinag-

kasala
Kung ipagka-

kasala

{Pagkasalahan
Pinagkakasa-
lahan

Pioag:kasaIahan

Pinagkasal a -

han na
Pagkakasalahan

Pagkasalahan
Kung pinag-
kakasalahan
Kung pi«ag.
kasalahan

Kung pinag-
kakasalahanr
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KAGAMITAN NG ANYONG NABANGGIT

G. ^Saansaan ginagamit ang any6ng ivagkdf

X N. Ang talagang kahulugc4n ng magkd kung niaang

kdp sa ugat ay magkaroon ng ano nian sang-ayon

sa ugat na taglay. Nang kilong maliwanagan ang ba -

gay na ito ay kailangang ilagehi ang mga ganitong.

tuntunin:

L—Ang niga ugat na nauukG>l sa mga sakit ng ka-

tawdn ng tao na maangkapan ng magkd ay nagka-

kahulugan ng pagkakaroon ng ano man na dati'v

wala alinsunoel sa laman ng ugat, hal : sa sakit

ay magkasakit, sa sipon ay magkasipon, sa muta ay

magkamut^, sa galis ay magkagalis, sa laguat ay mag -

kalagnat, sa pigsa ay magkapigsa, atbp.

IL—Nagkakahulugan din ng pagkakaroon na dati'y

wala kung siya'y iangkap sa mga ugdt na tumutu

-

koy sa mga kapalaran ng tao, hal. : sa palad ay magka-
palad, sa andk ay magkaanak, sa pikik ay magka-
pilak, sa lupil ay magkakipa, sa ginto ay mai^'kaginto,

m. bahay ay magkabahay, sa tungkol ay magkatunkol,

atbp.

III.—GayeSn ding kahulugdn ang mdtatamo ku«g
angkap sa mga ugdt na bumabanggit sa sarisaring

^angkdp 6 pag-aari ng tao 6 sa ano mang bagay,

hal. : sa tubig ay magkatubig, sa ap6y ay magkaapoy,

sa kahoy ay magkakahoy, sa langis ay magkalangis,

sa, tabo ay magkatabo, sa bunga ay magkabunga, sa

tiayop ay magkahayop^ atbp.

IV.—Ang mga ugdt na nduukol sa ibd't ibang ka-

sakunaang nangyayari sa bayan o sa mga tao ay
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inagagaw^ ring pangwatas sa magka^ na, ang kahulu-

^a'y ang pagkakaroon ng ano man na dati'y walA

sang-ayon sa lamAn ng ugat, hal.: sa gutom ay magka-

gut6m, sa gulo ay magkagulo, sa bagy6 ay magka-
bagyo, sa salot ay magkasalot, sa digma ay magka-
digm&, sa lindol ay magkalindol, atp.

V.—^Ang mga ugdt namang nagbabadya ng mga
kasin\an ng ano man na imiulit ang nasabing ugat

at angkapdn ng magka ay nagtataglay ng matinding

kahulugdn, hal. : magkagibagiba, magkabuwalbuwal,

magkaguh6guh(\ magkabutasbutas, magkapunitpunit,

inagkasirasira, magkawindangwindang, magkalansag-

lansag, atbp.

VL—Sa mga pagkakataong pangyayari ay binabaybay

rin sa anyong magkd, hal. : magkatipon, magkasalubong,

magkapanayam, magkatama, magkasama, magkaaway?

niagkagul6.

Vn.—Kung angkapan ng magkd ang ugat at sug-

pungan ng an 6 han ay nagkakahulugan din ng mga
pangyayaring hindi kinukusa, hab: magkatakbuhan,

Miagkasuntukan, magkasikaran, magkahagaran, magka-
luatayan, magkadagandn, atbp.

XXVI KABANATA

Ukol- sa anyong: "MAGING"

GuRo. <iAn6 ang tinatawag na anyong magingt

Nag-aaral. Tindtaw^ag na anyong maging ang pang-

watas na may pang-angkdp na maging sa salit^ng

ligat.
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G. ^Paano ang mga paraan ng kanyang pagba-

baybay ?

N. Ang niga kaparaanan ng pagl)abaybay sa

maging ay katulad din ng sa niga ibiing anyo. Dipat

tnaalalang sa mga panahong kasalukuyan at haliara-

pin ay kailangang ulitin ang unang dakiwang titik

ng huling panlig ng maturang anyo. Ihalinibawa na-

tin ang mga ugat na suka at alak na kung angkapan

kapwi ng maging ay nagiging mga pangwatas.

Ayos

Pangbadya
Panghlwatig

Pt{nah(')n

KasaUikuyan Nagiging su

! ka'

Snka Al<ik

Ma.i:in;j:suka(l) Maging alak

iNagiging alak
Nakaraan Naging suka |Naging alak

Nakaraan na , Naging suka
' na

Haharapin ]\Iagiging su

Pang-utos
i :

Maging suka

Pangsukob !
Kasalukuyan

|
Kung n a g i

-

i ; ging suka

j,
1 Nakaraan ! Kung naging

I

suka

,, i

Haharapin \ Kung m a g i

i i

gin;:; suka

G. Alin ang pangtiyak ng anyong

Na'i^ing alak na

Magigingalak
Maging alak

Kung nagi-
ging alak

Kung naging
alak

Kung magi-
ging alak.

niaging?

N. Ang katugma nitong any6ng ito ay pagiag. Sa

mga pangulong anyong pangtiyak ay isa laming ang

tinatanggap: ang i na nagiging ipaging. Baybayin

natin dito ang pangwatas na maging suka

(l) Dapat matunto na itsMii^ uia(jlnq ,'a im^ 'ksunyaii^ sak-
iaw ay sini.singitan ng nn^^ na nagi«j:iii*; innn'in/iituh rhniga-

Mjiglng, at il>a pj, k dl tn iii'i't tuniiitukoy sa bilan'i; na dalawa
4) marami.
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ranghiwatig

Patig titos

I*atigsukob

huKlhihi

Kasalukuyaii
Nakaraan
Nakaraan na
Haharapin

|Fvasahiknyan

jNakaraan
illaharapin

. r])aging alak

llpinagiging alak

llpinaging alak

llpinnging alak na
llpagiging alak

llpagiag akik

IKung ipitiagiging akik

|Kung ipinaging akik

|Kung ipagiging alak.

O. May iba pa bagang pangtiyak itong magitig?

N. Mayroon pa p6: ang ikd na nagsusulit n^g

daliilan (6 niotivo) at pa-in na tiagbabadya ng pag-

uutos, na kung iangkap sa pa,^iHfj ay nagiging tkapa-

(nui]^ at papagiiig- in. Baybayin niniaii natin dito ang

pangwatas na niaging alak.

Pangbadya
Kasalukuyan

Nakaraan
Nakaraan na

Ilaharapin
Pang-utos
Kasalukuyan

Nakaraan

liaharapin

/AM/MO'/X^

Ikapaging alak
j

Ikinapagiging|
akik

j

Ikinapaging alak '

[ k i na{)aging aki^k

na

lka{)agigtng alak

Ikai)ctging akik

K u ng ikinapak;i

ging alak

Kung ikinapaging
akik

Ktnig ikapagiging
alak

rjPA(nxa~I\

I'apaging alakin -

Pinapagiging alak

Pinapaging alak

Pinapaging alak

na
PapagigiHg alakin
Pa])aging alakin

Kting pinapagi-
ging alak

K u ng pinapaglng
alak

Kung papagiging
alakin.
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G. ^'Alin ang kagamitan ng anyong niaoing^

N. Ginagamit siya sa mga tuntiming snmusnnod:
I.—An6 m*ng ugat ay magagawang pangwatas sa

maging na aag kahuluga'y ang pagkakabago 6 pagi-

ghig ano man ng isang bagay, hak : maging sukii,

tnaging alak, maging kahoy, maging tao, maging hayop,

maging banal, maging dukha. maging maneSk, atbp.

IL—Ginagamit din ang lua^^iNg sa ibal ibang pa-

tigungusap at nagkakaroon naman ng iba't ibang ka-

huhigan, hal. : maging akin. maging iyo, maging totoo,

niaging kabulaanan, e'magiging ikin? at iba't iba pa.

XXVII KABANATA

Hing^gil sa anyoig: "MAGSr'

GuRo. «^Ano ang pinam;ima^4 itang anyong wag^iT

Nag- aar al. Pinamamagatan i,^ anyong magsi ang,

pangwatas na may pang angkap na inagsl sa salitang,

iigat.

G, tiAlin ang tuntunin ng kanyang pagbabaybay?

N. Ang mga tuntunin nitong ma^isi ay katulad ditit

ng sa maging na imiulit ang huling pantig ng any5
8a mga panahong kasaiukuyan at luihara^in. Ang:

(iapat lamang maalala sa anyong ito ay ang pang-

watas na nagbuliat sa nm at ang sa mag, Kung;

B^uukol sa una ay magsi lamang at sa huli'y mag-

sipag. Baybayin nalin ang mga pangwatas na tu-

mangis at niagaral sa anyong itong ruagsi at magsipag^
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Pangbadya
Kasalukiiyan
Nakaraan
Nakaraan na
Haharapin
Pang utos

Kasalukuyan

Nakar^an
Haliarapin

Xaghahaf sa "UM'"

Magsitangis (i)

Nagsisitangis

Nagsitangis
Nag^*itangis na
Magsisitangis

Magsitangis
Kang nagsisitangis

Kiing nagsitangis

Kung magsisitangis

Naghahatsa ''MAG'*

Magsipag-aral
Nagsisipag-aral

Nagsipag-aral
Nagsisipag-aral na
Magsisipag-aral
Magsipag-aral
Kung nagsisipag-

aral

Kung nagsipag-aral

K u n g magsisipag-
aral.

G.
N.

Ito'y

yong
bayin
watas

Pangbadya
Kasalukuyan
Nakaraan
Nakaraan na
Haharapin
Paag-utos
Kasahikuyan

<:Alia ang pangtiyak ng anyong magsi?
Ang pangtiyak na nauukol sa kanya'y ang pagsi,

maaari lamang tulungan ng mga pangulong ati-

i at an na nagiging ipagsi at pagsian. Bay~
natin sa mga naturang pangtiyak ang pang-
na magsitangis.

Ipagsitangis

Ipinagsisitangis

Ipinagsitangis

Ipinagsitangis na
Ipagsisitangis

Ipagsitangis

K u n g ipinagsisita

ngis

Nakaraan

Haharapil

Kung ipinagsitangis

Kung ipag&isitangis

P<!g>il-aa

Pagsitangisan

Pinagsisitangisan

Pinagsitangisan

IHnagsitangisan na
Pagsisitangisan

Pagsitangisan

Kung pinagsisita-

ngisan
Kung pinagsitangi—

san
K u n g pagsisitangi-

san.

(l) NaQ<»*yayari kung ininsan na itc)ng mag.n at magsipag
ay siniBingitan ng nga, na, sa madaliang sabi ay nag-igiiil^

iiiangagi^i at mangag.vpag^ gaya ng inangagmtangis at rmngagst-'

pag-aral, Ang kahulug^n nito'y hindi lubhang naiiba sa mga
yaon, baga ma^t it6'y nagbabadya ng lalong karamihan.
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G. ^ <iAlin aiig talagang kahtilugdn ng naturtng any6?

[ N. Ang tunay na kahulugan ng magsi ay tumu-

tukoy sa karamihan 6 sa lahat tia siyang gumagawa

6] nagtitiis ng an6 man sang-ayon sa lamang taglAy

ng ugat, hal.: magsitangis, magsitawa, magsigawa, ^mag-

silakad magsitakbo, magsituloy, magsi.panhik, magsi-

pasok, magsisulat, magsibasa, magsilabas, magsipanood,

magsiahon, magsipagsimba, magsipagUito, magsipagta-

nim, magsipagpasial, magsipag aral, magsipagsatng,

magsipaglathal^, atbp.

XXVIII KABANATA

Tungkol sa anyong: ^^MAGPATI"

GuRo. ll^no ang tinatawag na anyong magpati?

,Nag-aaral. Tinatawag na anyong ^nag^ati ang

pangAvatas na may pang-angkap na magpati sa salitang

ugat.

G. ^Alin ang mga panutong sinusunod sa kanyang

pagbabaybay ?

N. Ang panuto nitong niagpaii ay dapat isunod sa

magpaka na inuulit ang huling pantig sa naturang anyo

5a mga panahong kasalukuyan at haharapin. Sa pag-

babaybdy ay ihalinibawa natia ang mga ugat na h(h6d

at higa na kung angkapdn ng magpati ay kapuw'i

nagiging pangwatas.

/
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Pangbadya
Kasalukuyan
Nakaraan
Nakaradn na
Haharapin
Pang uto-;

Kasalukuyan

Nakaraan
Halmrapin

J,ahnd

Mag^patiluhod
Nagpapatiluhod
Neigpatiluhod

Nagpatihihod na
Magpapatiluhod
Magpitihihod
Kung nagpapatilu"
hod

Kung nagpatihthod
Kung niagpapatilu-
hod

Iliga

Magpatihiga
Nagpapatihigi
Nagpatihiga
Nagpatihiga na
Magpapatihiga
Magpatihiga

Kung nagpapatihiga
Kung nagpatihiga
K u n g niagpapati"

higa.

G, ^Alin ang katugtnang pangtiyak ng magpatit

N. Ang katugnia nito -ly pagpati. Tinatanggap niya

sa pagtulong ang ika na nagbabadyd ng bagay 6

dahilan at an na nagsusuUt nanian ng pook 6 dako;

ano pa*t sa katagang sabi ang pangtiyak ng magpati

ay ikapagpati at, pagpati-an. Baybayin natin sa dala-

wang ito ang pangwatas na niagpatiluhdd.

IKArA(rPATf PAGPATl-AN

Pangbadya ikapagpatiluhod Pagpatiluhuran
Kasalukuyan I k i n a pagpapatilu-

hod Pinagpapatiluhurdn
Nakaraan Ikinapagpatiluh(5d Pinagpatiluhurdn
Nakaraan na I k i n ap agpatiluhod

na Pinagpatiluhuran na
Haharapin Ikapagpapatiluhod Pagpapatiluhuran
Pang utos Ikapagf)atiluh6d Pagpatiluhuran
Kasalukuyan Kung ikinapagpapa- Kung pinagpapati-

tiluhod luliuran

Nakaraan Kung ikinapagpati- Kutig pinagpapati—
luhod luhuran

Maharapin Kung ikapagpapati- Kung pagpapatilu—
luli(3d huran
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G. ^iSaan ginagamit ang anyong magpati?

N. Ang mga iigc4t na nagbabadya ng sarisaring

anyo 6 kiios ng katawdn na binabaybay sa uni 6 sa

niag, ay binabaybdy rin dito sa magpaii na ang ka-

linlugan nito'y umayos 6 nnianyo sa bighidng gawa

6 kilos ng ano man sang ayon sa katuturang taglay

Jig ugat, hal. : magpatihihod, magpatirapa, magpati-

hul6g, magpatihiga, magpatisubsob, magpatilagpak, mag-

patiupo, magpatihapay, magpatidulas, magpatilukkik.

atbp. •

Kung sa magpali ay aUsin ang i^:, at ang ndtitirang

mapaii ay iangkdp sa mga ndturang kilos ng katawdn

ay nagkakdhuhrgdn ng gawa, ayos 6 gakiw na hindi

kinukusa ahnsunod sa ugdt na tagkiy, hal.: mapati-

Uihod, mapatirapa, mapatiupo, mapatisubsob, mapati-

higa, mapatihulog, mapatiliapay, mapatitumbd, atbp.

Dapat namang mabatid na kahi't walang ii ang m a^aii

kundi magpd lamang ay nagtatagldy rin ng gayong

kahulugan kung iangkdp sa mga ndsabing ugdt, hal.:

mapaluhod, maparapa, mapaupo, mapasubseSl), mapa-

liiga, mapahulog, atbp.

XXIX KABANATA

Ukol sa anyongf ''MANGHI'*

GuRo. <;An6 ang tinatawag na anyong niangln?

Nag-aaral. Tindtawag na anyong manghl ang pang-

watas na may pangangkdp na manghi sa salitang

ugdt.

G. NagJcakaro6n ba ng mga kabaguhan itong mang^iif



2:J2 PAGKILALA

N. Nagkakaroon p6 kailan ma^t iniaangkap sa mga
ugat, at ang ttmtunin ng kanyang pagkakabagobago

ay dapat ialinsunod ?a anydng niang gaya sa knka

ay Dianghingukd, sa iingd ay manghiningd,

G. ^rPaano ang paraan ng kanyang pagbabaybay?

N. Oaya rin ng mga natapos ay inimlit ang hu-

ling pantig ng anyo sa mga panahong kasahikuyan

at haliarapin. Kunin nating halimbawa ang ^^inang-

git na ki{k6 at tingd.

Pangbadya
Kasahikuyan
Nakaraan
Nakaraan na
llaharapin
Pang utos

Kasalukuyan

Nakaraan
Ilaharaptn

Klfkn

I

Manghinguko
i Nanghihinguko

I

Nanghinguko
\ Nanghinguko na
I Manghihinguko
Manghinguko
Kung nanghihi-
nguko

Kung nanghinguk6
K ung manghihi-
nguko

Tingd

Manghininga
Nanghihininga
Nanghiningd
Nanghininga na
Manghihining^
Manghiningd

; Kung nanghihininga
\ Kung nanghiningd

i

K u n g manghihini-
I ngd

G. ^Alin ang pangtiyak ng manghit

N. Ang katugma nitong pangtiydk ay panghi. Tu-

Tiiutukoy dito ang i at ang an wa nagiging ipanghi

at panghi-an. Ang anyong in ay maaari ring tumu-

Jong kung minsaa baga ma't kaunti ang sakldw niyang

mga ugat. Sa pagbabaybay nitong pangtiyak ay ku-

nin nating halimbawa ang pangwatas na manghingukd^
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iPAyeni I\\\(UnA\ yMA<,7//-/A

Pangbadya

Kasalukuyan

"N^akaraan

Nakaraan na

Haharapin

Pang-uto«.

Kasalukuyan

Nakaraan

Haharapin

I p a nghingu-| P a n g h ingu-
ko

j

kuhan kuhin
1 p i nanghihi

|

P i n a n ghihi Pinang h i h i
-

nguko
!

ngukuhan nguko
I p i n a n g h i-| P inanghingu
nguko

I

kuhan jPinanohinguka
Ip i n a n g h i ^ P i n a n g h i : IMnanghingu -

Pangh ingu

nguko na ngukuhanna ko ha
I p a n g h i h i- Panghihingu

| Panghihingu -

nguko kuhan
|

kuhiu.
I p a nghingu- Pa n g h ingu :lVingh i n g u ^

ko kuhan kuhin
Kung ipi- :

n a n g Iiihi Kung pinang Kung })inang"
nguko hihingukulidii; hihin<^uko

Kung ipi- Kung pinang iKung pinang-
nangliinguko hingukuhan hiuguko
Kung ipang-! Kung panghi-;Kung panghi-

hiliiaguko
| hingukuhan' hingukuhiu

G. <;Alinalin ang kanyang mga kagamitan?
K. Ginagamit ang manghi sa mga ugat na tunui-

tukoy sa ildng mga dumi ng katawan 6 sa ildng

mga hayuphayupan na nagkakahulugan ng paglilinis,

hal.: sa kuko ay manghinguko, sa tinga ay mang^
hininga, sa kuto ay manghinguto, sa tunia ay mang
hinuma, sa muta ay manghimuta, sa tutuli (j) ay mang-
hinuH, atbp.

Ginagamit din ang manghi sa ilang mga ugat na
bumabanggit sa mga bagay na maaaring [)ulutin^

(l) Ang ugat na iuYy nawawala •in<r

iangkap sa mang/n'.

uuaner p'mtig kung
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'kunin, piliin, hanapin, atbp., !nl. : sa palay ay mang-

liimalay, sa pulot ay nianghiniulot, sa puti ay niang-

himuti, sa tahas ay manghinabas, atbp.

Ginagamit pa rin ang manghi sa ilang ugat na

tumutujub6k sa ibd't ibdng bagay, gaya sa sawa ay

nianghinawa, sa sayang ay mangliinayang.

XXX KABANATA

HiQg:giI sa anyong **MAGKANG"

GuKo. <:An6 ang tinatawag ni anyung magkang?

Nag-aakal. Tinatawag na anyung inagkang aiig

-pangw^atas na may ])ang-angkap na magkdng sa sa-

litang ugat.

(t. ^Paano naraan ang paraan ng kanyang pag-

babaybay.^

N. Ang kaibhan nitong magkdng sa ibang mga

anyo ay inuuHt ang unang pantig ng ugat sa lahdt

ng panahon, bukod pa ang pag-iiuht sa unang da-

iawang titik ng huling pantig ng ndturang anyo sa

niga panaliong kasalukuyan at haharapin vSa pag-

babaybay nito ay kunin nating haUmbawa ang mga

•ngdt na pawis at ihi na kung angkapan ng magkdng

ay nangagiging pangwatas.
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I^ait'is Ihl

Magkangpapawis Magkangiihi
Nagkakangpapawis Nagkakangiiiii
Nagkangpapawis Nagkangiilii

Nagkangpapawis na Nagkangiihi na
Magkakailgpapawis iMagkakangiihi

Magkangpapawis Magkangiihi
Kung nagkakangpa
pawis K u n g nagkakang

iihi

Kung nagkangpapa
wis Kung nagkang iihi

Kung niagkakangpa K u ng niagkakang
papawis iihi

Pangbadya
Kasalukuyan
Nakaraan
Nakaraan na
Haharapin
Pang uios

Kasalukuyan

Nakaraan

Haharapin

G. t'Alin ang katugmang pangtiyak ng magkdni^?
N. Ang katugnia nitong anyong ito ay pdgkdni^,

Ito'y tinutulungan ng i at ng un na nagiging i/>ai^-

kdng at pagkdng an. Sa pagbahayi)c'jy ay kunin aating
lialimbawa ang pangwatas na magkangpapawis.

Pangbadyd
Kasalukuyan

Nakaraan
Nakaraan na

IPA<rKWe
Ipagkangpapawis
Ipinagkakangi)a p a

wis

Ipinagkangpapawis

/M^/AMA7;-JA

Pagkangpapaw'isaii
IMnagkakangp a p a

-

wisan
IM n H ;^ kangpapaw i sa-ri

Ipinagkangpapa w i s
;

Pinagkangpa p a w i

na san na
Haharapin

; Ipagkakangpapawis
i

Pagkakangpapa w i
-

I
I

san
Pang utos ; Ipagkangpapawis

\

Pagkangpapawisan
Kasalukuyan Kung ipinagkakang- 5 Kung pinagkakang-

papawis
j

papawisan
Nakaraan I Kung ipinagkangpa

\

Kung pinagkangpa-

I

pawis
I

pawisan
Haharapin ! Kung ipagkakan g -

! Kung pagkakangpa-

1

papawas
I

pawisan
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O. <iSaan ginagamit ang anyong magkdngt

N. Gindganiit ang inagkdng sa mga ugat na tii-

mutukoy sa mga bagay na lumalabas sa katawan ng^

tao 6 sa mga anyo nito na hindt kinukusa kundi

pagkakataon 6 pagkapilit, hak : magkangpapawis, mag-

kangluluha, magkangdudugo, magkang-iihi, magkang-

tatae, magkangtatawa, magkanggagalit, magkanghihiya,

magkangpuputot, atbp. Bukod dito ay ginagamit

din sa ibdng bagay, gaya ng magkangtutuyo, mag-

kanghuhulog, magkangsasakit, magkanglilihis, magkang-

huhubad, magkanglalabis, atbp.

XXXI KABANATA

Tungkol sa anyong: **MAG$A"

GuRo ikno ang tinatawag na anyong magsa?

Nag-aaral. Tinatawag na anyong magsa ang pang-

watas na may pang-^angkdp na magsa sa salitang ugat.

G. ^iPaano ang kanyang paraan sa pagbabaybay?

N. Gaya rin ng mga anyong nagdaan, na inuulit

ang huHng pantig ng anyong ibig baybayin sa rnga

panahong kasalukuyan at haharapin. Ihah'mbawa natin:

sa pagbabaybay ang ugat na iagalog na nagiging.

pangwatas kung angkapan ng magsa.
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Ayos

Pangbadya
Panghiwatig

Pang ulo6

Pangsukob

Panahnn Tagalog

....',
I

Magsatagalog
Kasalukuyan» 1 Nagsasataealog
Nakaraan Nagsatagalog
Nakaraan na Nagsatagalog na
Haharapin Magsasatagalog

IMagsatagalog

Kasahikuyan i Kung nag s a s a t a-

gatog

Nakaraan Kung nagsatagalog

,, !
Haharapin. . Kung niagsasata-

i

I

gaiog.

G. lAlin ang pangtiyak nitong ma^rsa?

N. Ang talagang katugnia nito'y pagsa sana, nguni't

ito'y hlndi angkap na gamitin. Dapat hiniang ga-

mitin ang sa na tinutuhtngan ng in at ng i na na-

giging sa-in at isa. " Dapat lamang mabatid na ang
mga pangtiyak na it6*y tanging magagamit kaikin

ma't ang kahulugan ng pangwatas ay nauukol sa pag-
sasalin ng isang wikc\ sa isang kapwc\ wika. Bay-
bayin natin ang pangwatas na magsakaslila.

SA~IX is.

Pangbadya Sakastil^in (i) Isakastila

Kasalukuyan vSinasakastila Tsinasakastila

Nakaraan Sinakastilk Isinakastila

Nakaraan na Sinakastila na Isinakastik\ na
Haharapin Sasakastik\in Isasakastiki

Pang utos Sakastil^in Isakaslila

Kasalukuyan Kung sinasakastila Kung isinasakastili

Nakaradn Kung sinakastila Kung isinakastil^

Haharapin Kung sasakastilain Kung isasakastilk

(1) Lalong maliinit gamitin sa gaiiitong bagay aiig m hiinang
na wakmg' Hf, sa makatuwid bagsi'y nagiging la^^llaln, khm^
kmtila, kakasiilairi, atbp.
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G. ^Saan ginagamit itong anyong niagsa?

N. Kiing lankap sa mga ugat <na ano man ay
nagkakaliulugan ng pagparis 6 pagtukid sa mgi gawi,

kilos, ttgali, pananamit, albp., IiaL : magsaamerikano,

magsakastila, magsaingles, inagsaintsik, magsabisaya,

magsailokano, magsaptisii, magsakahoy, niagsaban;^!,

.

atbp.

Kung iangkap sa mga ngakm ng iba't ibang wik^ -

sa Sangsinukob ay n'^gkakaliulugan naman ng pag-

sasalin ng isd sa isa, hal.: «magsakastila, magsataga-

log, magsaingles, magsabisaya, magsailokano, mag-a-

aleman, magsaintsik, magsak .ipangpangan, atbp

.

XXXII KAHANATA

Salitang: Pangbag:o (o Adverbio)

GuR«^. lKn(y ang katuturan ng saliiang panqhagof

Nag-aarat.. Ang pangbago ay isang pangkat 6 ba-

hagi ng kaisipan na siyang malimit na isinasama sa

pangwatas,^ 6 sa ibi pang pangungusap na saklaw

ng kaisipan upang bumago sa kanyang ta«lay na ka-

hulugan; gaya ng: liiuuikad ka ng marahan, hunia'

sa kayt) ng madali, iuuiakho siyd ng maTulin; mga
pagbabadyang ang mga pangbagong marahan, madali^

malnUn ay siyiag buina!)ag > sa mga pangwatas na

lumakad, hunia ?a at iunnikhd,

G. eiAlin pang mga salita ang maaaring samahan

ng pangbago?

N. Bukod pa sa pangwatas ay maaari ring suma-

ma ang pangbagd sa pangturing (6 adjetivo), sa ka-

puvvc\ pangbago at kung minsa*y sa pangdiw^ (6 sus*-
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tantiro); hal. : iotoong pangit, Uibhang malayo, lahhs

na KAGANDAHAN.

G. ^Alin aiig kalbhan ng pangbago sa pangturing?

N. Ang pangbago ay naiiba ^a pangturing da!ii!

sa ito'y laging kasakasania ng pangdiwa at yao'y

kaikibat na madikis ng pangwatas. Mararni ngang
salitang pangturing ang ginaganiit din sa pangl>ago.

nguni't ito'y nagkakahulugan ng mga bagay na liindi

tiyak, at kaging na sa bilang oa lisa, niga bagay 6

dahiking malinaw na makikilala sa kimiu ng pangu

ngtisap 6 ng kaisipdn. Ang bagay na ito'y kilon.,^

maliliwanagan sa pamamigitan ng isang halimbawa.

Kung sabihing anij TUUKi ay malinaw, at iidng'rMy

oy MABUTi ay liindi mapag-aalinkmganang ang mga
salitang matinaw at nuibiUi ay kapuwa pangturing na

kinasasamahan ng mga pangdiwang tubig at iao. Nguni* t

kung sabihin namang man(;usap kang mauinaw, at

SUMULAT siydng MABUTi, aug uiga salita ritong ;;///-

linaw at mabuti ay mga pangl)ago at hindi mga
pangturing, sapagka't ang kanihing kinasasangkapan

ay mga pangwatas na mangusap at sumulat'.

G, eMay iking uri ang mga saHtang pangbago^

N. May dalawa katukid ng salitang pangturing:

dalisay (6 simple) at mayhalo (6 eompuesto). Gaya
nang ipinaliwanag, dalisay ay ang ugat na waking

sangkap, g^^ya ng diio, diydn, doon, labis, lubha, lalo^

00, hindi, totoo, atbp.: at mayhalo ay ang ugat na

may sangkap, na ito'y mangyayari sa pag-aangkap

ng ma^ ^gaya ng matulin, niirahan, malinaw, tnabuti^

masa ma, madali, 'm. alimit, malayo, madalang, mara m i,

atbp.
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G. r'Ang mga pangbago ay niaaari rin bang gawing

-salitang pangtaas (6 superlativo) at pangbawas (6

<liminutivo)?

N. Maaari rin p6; ang pagbubuo sa pangtaas ay

imiulit ang buong salitang pangbago, gaya ng ma-

hiiling mabuti, masamang masama^ malinaw na niali-

naw^ mahusay na mahusay, atbp. ; ang sa pangbawas

ay iniiulit lamang ang unang dalawang panlig ng sa-

lita kung ito'y may tatlo, at kung may dalawa ay

inuulit namang buo, gaya ng maminsanminsan, ma'

nakanaka, mamayamaya, mabutibuti, maigiigi, inoiinot,

nntiunti, dahindahan^ atbp.

SA TBA'T TBAnO I^ATTAGT NO PANGBAGO

G. liinggil sa iba't ibang kahulugan nitong pang-

bago, ^sa paano dapat hatiin upang magkabukod-

bukod?

N. Dapat bahagiin sa mga ganitong katawagan:

pangbago sa panahon, {6 tiempo), sa po6}z (6 lugar), sa

ayos (6 modo), sa sukat (6 eantidad), sa tulad (4

eomparaeion), sa handy (6 orden), sa pagpapaiotoo (6

aTirmaeion), sa pagkakaila (6 negae'.on) at sa dlinla-'

ngan (6 duda.)

G. <;Alinalin ang saklaw ng kanikariyang bahagi?

N. Ang mga pangulong saklaw ng baw^*t kata-

-wagan ay itong mga sumiisunod:

Sa PANAHON, gaya ng ngayon^ bukas^ kahapon, ka-

makalawd, kaniakailan, kanina, mana, bago, mamaya,

lii/ea, huli^ tanghali^ maaga^ kagabi, tuwi, tuwi na^

kailan man^ samantahi, atbp.

Sa POoK^ gaya ^g <^i^o, dini, diydn, doon, malapit^
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L

malayo, sadn, sa loob, sa labds, sa hardp, sa likddy

sa itads, sa ihaba, sa ibabaw, sa tlaliin, sa tapdi^ sa aitna,

sa sipingy sa tabi^ sa pagitan, sa pilini^, sa kabita^

.sadn nian, atbp.

Sa AYOS, gaya ng ganiid, ganiri, aanoon 6 i^ayon^

iganydn, gaya^ para, niabuti, masama, tikis, sadya, knsa^

kaginsdginsd, bigla, agdd, kagydt, bukod 6 iangi, akbiy^

-agapay, sabdy, pagdaka, liban, lamang, bahagya^ halos^

nyon^ alinsunod, baligtdd^ tiwarik^ atbp.

Sa SUKAT, gaya ng' marami, kaunii, kapatdk, ka-

rampot, mtinti, loala, kasiyahan, kaigihan^ katamtaman^

siyd na^ sukaty lubha, atbp.

Sa TUi.AD gaya ng lalo, higit, labis, kulang, atbp.

Sa HANAY gaya ng kaHnaniialian, sunoilsundd, ka-

hulikuliha n, kdiapustapusa n, kilwakasiuakasan, atbp.

Sa PAGPAPAToToo, gaya ng oo, oo n<ia, siyd' nga,

iotoOy totoong totoo, gayon 6 iiayon diH, mandin, kapali

pa, atbp.

Sa pagkakailA, gaya ng hhuli 6 .//, (/^7/', ni, i^d

man; hindi rin, huwdg, hinling Iiindi, kailan man, albp.

Sa AUNrivANGAN, gaya ng marahil, sakali, kung sa-

kali, kung bagd saknli, disia, diwa, tila, baka, at1)p,

G. ,:Mayro6n bang pangbago na nikmkol sa dala-

wang katawagan ?

N. Mayroon po, nguni't iikin kunang, gaya ng

kailan man na nauukol sa pamaH{)N at sa pagka-
* KAILA, hal. : ngaydn at kailan man; lnnii ko gindga-

wa KAILAN MAN ang i)'dng sinasabi.

m
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XXXIII KABANATA

Salitang: Pang-ukol o (Preposieion)

OuKo. ^Ano ang tinatawag na saliiang paug-ukol't

Na:; AARAL. Tinatawag na pang-ukol ang pangk.it

6 baiiagi ng kaisipan na siyang ginaganiit sa pag

babadyu ng kauknlan 6 kapangyarihan ng dalawang

pangnngusap: hal. : tubig rui nialinaw; aklat ni Terio,

knniot sa Iloko.

Cf, ^iMaranii baga ang niga salitang pang ukol sa

ating wikfi?

N, Sa l)iglang pagkuknro ay wala isa nian sa

Wikang Tagak)g ng nr>a salilang pang ukol, sapagka't

ang niga nauukol sa kanya ay ginagainit na sa iblng

panig gaya sa pang anil) (6 hgaz6n) at sa pang aklray

(6 artietdo), (rayon nran, sapagka't itong bahagi ng

pang-ukol ay isa sa mahaliakigang pangkat ng kai-

sipan ay kinakaihingang rnagkaroon siya ng rnga sa-

litang dapat gainitin yaniang dito'y lalong tumpak

ang paggamit. N^iiio ang mga saHtang pang-ukol sa

ating wika : na, iu\ kay, n^^, para kay, para sa, labaii

kay, laban sa, sa hard[\ sa ilalini, sa may, niuli 6

sapill, dapit 6 dako, hangqdn, ayon 6 alinsunod, at

baiiay sa, 6 iungkol sa.

G. ^Kaikin ginagamit; ang bawa^t isa?

N. Isaisahin natin ang pagpapaliwanag:

Ginaganiit ang na kung pinaglakrkip ang dalawang

bagay na, ang isa'y nauukol sa isa, hak : bahay n'*

pawid, aklat na mapula, tubig na maiinaw. Dapat
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inatanto na itong pang-ukol na na ay inildlagay na
na kailan ma't ang unang salita 6 bagay ay nag-
tatapos sa pangtinig, liban lamang sa n, Kung nag-
tatapos naman sa tingig (6 vo-al). ang rni ay nagi-

ging ng, na isinusugpong sa unang salita, gaya ng:
magancla??g baro, dakila;?f/ asal malaking bahay. Kung
nagtatapos sa n, ang na av nagigiag ^/ lamang na
isinusugpong din sa unang salita, gaya ng: hiiyang

tiiarangal, kundimang marikit, tugtugant^ masava.
Ginagamit ang ni kailan niat pinagkiiakip ang isang

bagay na ano man sa isang ngalan ng taong kinau-
ukulan 6 nagmamayari, lial. : Bahay ni Tasio, akak
ni Ayala, akhit r.i lluan,

Ginaganiit ang kay kaikiu ma't pinagsasama ang
isdng salitang nagbabadya ng ano mang hiyon sa

iigalan ng taong pagkikiyunan, hal. : tumird kay Luis,

dumalaw kay Mariano, tuaumgo k ly Pedro.

Gindgamit ang ,'/,7 kaikm ma't il)ig pagsamahin ang
isang bagay 6 ka-,angkapan sa isdag kapwa bagay 6
ugalan ng katungkukui na si^'mg kinauukukm 6 nag-
mamayaii, hak

: Laligi n- l'uhay, . tungko ng kakin,

bayabas ng tao, akkit nij abogaek), panitik i/i^ mdnu-
nulat. Kung minsa'y hindi na nilalagydn ng ng, hal •

Panulat-bahae, tir,i paldk-kaaandalian, atbp.

Ginagamit ang mx kaikm ma't nais pagsamahin ang
isang salitang nagsusulit ng ano mang layon sa ngalan

din ng an6 mang bagay na pinagkilayunan, hak : lu-

mangoy sa tubig, sumakdy sa i>ingka, tumungo sa

bukid, tumird sa l^imdok. Cdndgamit din ang sa

*kailan ma*t pinagkdakip ang ano mang bagay sa

bayang kanyang pinanggalingan, hak : tubig sa Marilaw
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tabako sa Kagayan, tao sa Bisaya, kumot sa Iloko,

baro sa Kalibo, Birhen sa Mulawin, atbp. Sa bagay
na ito'y niadalas din namang hindi na lagyan ng sa,

6 dili kaya'y sa pamamagitan lamang ng pang anib

(6 ligaz6n), hal : tubig Mariiaw, kumot Iloko, taba-

kong Kagayan, tao^?<^/ Bisayc\, baronp Kalibo, atbp.

Gindgamit ang />a/a kay kung ibig pagsamahin ang
isang bagay 6 ngalang tiyak sa ising ngalan naman
ng tao na kanyang kinauukulan, hal.: itong mangga*y
para kay Luis, yaorig saging av pard hay Binong, si

Mameng ay para kay Huan, si Anong ay para kay

Binay.

Ginagamit naman aag pard sa kailan ma't pinag-

sasama ang isang bagay 6 ngalan sa isang bagay na

kanyang kinauukulan, hal.: Ang Pilipinas ay pard sa

mga pilipino, ang 1)abrae ay pard sa lalaki, ang andk

ay para sa ina, ang tao ay para sa bayan, ako'y

pard sa iyo, si liuan ay pard sa pusa.

Ginagamit din ang lahan kay kailan ma't nais pag-

samahin ang isang bagay 6 ngalang tiyak sa isang

ngalan ng taong kinakalaban 6 kakalabanin, hal. : Si

Jeffries hiban kny JV)!nison, atig suiso'y laban kay

Rakii, si Ktrlas ay laban kay Ninoy.

Ginagamit ang laban sa kailan ma't pinagsasama

aog isang bagay 6 ngalan sa isdng bagay na kanyang

kinakalaban, hal.: ang pus^'y laban sa aso, ang ahas

ay laban sa daga, ang tao'y laban sa hayop, si

l^ux:io'y laban sa tigre, ang Rusia^ laban sa Hapon,
ang Espanya'y laban sa Maruekos.
Ang kagamitdn ng ibd pang pang ukol av dl na

dapat pagpaliwanagan, sapagka't hindt lubhang kahi^

rapang gawin.
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XXXIV KABANATA
i

Salitang Pangbigkis (o Conjuncion)

GuRO. ^An6 ang saliiang pangbigkis?

Nag-aaral. Pangbigkis ay isang pangkat 6 bah i-

gi ng kaisipan na siyaag ginagamit sa pagbibigkis 6

pagsasama ng inga pangungusap at ng mga kaisip^n,

lia!. : Si Lueio aT si Pedro ay kapuwa mahuti; si Lu^

kas ay mayaman, nguni't maramoi; siyd'y hindi pa-

rorodn, sapagka'T may sakit.

G. Updng magkabukodbukod ang ibd't ibang uri

ng mga pangbigkis <:sa an6 ito dapat hatiin?

N. Dapat hatiin sa mga katawagang surausunod;

pangbigkis sa pag'iisd (6 copulativa), sa pat^hiliiit'aldy

(6 disyuntiva), sa pagsnbali, (6 adversativa) sa pag-

iikim (6 eondieional), sa pagdadahildn (6 eausal), sa

pagpapatuldy (6 continuativa), sa pagpaparis (6 eom-

,
parativa), sa paglalayon (6 final) at sa pagtaiamo

(6 ilativa.)

PANGBK^KIS HA PAG-fl8A

G. ikno ang panghigkis sa pag iisd at alin ang

kanying saklaw?

N. Ang salitang ginagamit lamang sa pagsasama

ng isang pangungusap sa kapuwit, 6 kaya'y sa da-

lawdng kaisipan. Ang kanyang sakkiw ay ito: a/,

sakd, paii, sampuo, ni, man.

G. ^Sadn ginagamit ang aif

N. Ginagamit ang ai sa mga salita 6 sa mga kai-
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sipdng nagsasaad ng pagpipatotoo, hal : ang tao aY
ang hayop ay kapuwa kinnpdl ng Lumikha; si Ma-
riano aT si Antonio ay kipuwi mariinong; ang pag-

mamalidl sa ating u'ika av isdn.g handiyia ga,wi AT an^

guniagamil sa kanydy maiiuturing na magiting sa

ating bayan.

Pagka ruaranii'ang niga pingtnigusap 6 kai^ipang

tiagkakasuneSdsunod na p igsasaniasamaliin sa pamamag-
itan ng pangbigkis a/, iteyy kailangan lamang gamitini

sa huling salita 6 kaisipan, hal. : ang mga tao, hayop^

langit, lupa aT halaman ay para paiang niliklia ng

Maykapdl; ang pagsusug<il ay siydng nagpapadayukdok,

nagpapasiya ng puri at humihila sa katamardn.

Kung minsa'y ang at ay pauHtuIit at siyang nag-

sasarna sa dalawd 6 (atlong salita ni bumubud
ng nigi patigkat na ibl t iba, at ang pangkat na

it6*y hindi kailangang dugttmgan ng nasabing at, hal :

ang lalaki aT babae, bala, binaia at mataaida, panginoott

aT alila, mayaman at duklia ay paraparang iao na
may karapatang mabuliay sa baldt }ig lupa.

vSa ilang salitang pangdiwa, pangturing 6 pangwa-

tas ay nangyayaring huwag lagyan saan min ng a/,

hal. : ang mga baliay, siml)alian, tulay, halaman ay

pawatig nangasira kihat: si Pedro'y mabait, maru-

nong, maganda, mayamati: sunuilong ka, lakad, takbo.

Kung minsan nami^y inuuht sa bawa't salitil ang

pangbigkis at kahi't na yao'y lubhang marami, hab:

sinigawan ko sila ng isa at dilawd at tatlo at apat

na sigaw at hindi rin mangakarinig.

G. ^Sadn gindgamit ang sakaf

N. Ginagamit itong saka sa pagbibigkis din ng
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mga salitang nagbabadya ng pagpapatotoo. Kung ta-

lagdng pakasusuriin ang talagang kahukigan ng saka

ay nakakatumbas ng pa na naghihiwatig ng pagda-

ragdag, hal. : ang pus^, aso, baboy saka manuk ay

paw&ng mga hayop. Nakakatumbas din niyang ma-
dalds ang pangbigkis at, hal. : ang pu^a, aso, baboy

4it manok, atbp. MaHmit ding niangyari na aiig saka

ay idinurugtong sa at na ang kahuhiga'y hindi rin

n^igbabago, hal. : ang pusa , aso, baboy ai saka ma
nok ay pawang mga hayop. Dapat matanto na ang

kaibhan ng saka sa at ay hindi ya(3n maaaring ga-

.mitin sa pagbibigkis ng niga kaisipan (6 oraeion.)

G. Saan ginagamit ang pati?

N. Gaya rin ng saka na ginagamit sa pagsasama

tig mga salitang nagsusuHt ng pagpapatotoo, baga ma't

.ang pati ay nagkakahuhigan ng pagkakasama at hind'

pagdaragdag, hal.: Noo'y payap(\ ang dagat, tahimik

-iing hangin, pati ng ibo'y humuhuni ng l^uong higod

sa himpapawid. Kung ang paii ay hindi pangungu
nahan ng isang pangtigil (6 eoma) ay karaniwang pa-

ngunahan ng at, hal. : Payapa niyon ang dagat at pati

ng hangi'y hibhang tahimik. Kung ang paii ay na

sa una ng mga saHta ay nakakatumbas ng pa baga

ma't ito'y hindi rin hibhang angkap, hal.
:

' pati

ako'y kanyang idinamay: pati ng sandok ay iyong

hinihiram: na, ganito ang mga katumbas na sabihin:

ako pa'y kanyang idinamay: ang saudok pa'y iyong

hinihiram.

G. £vSaan naman ginagamit ang samptw?

N. Ginagatnit itong katulad na katulad ng pati^

maging sa una mapalagay at m^ging sa gitna.
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G. ^Ano ang kagamitan ng ni?

N. Ginagatnit ang ni sa pagbibigkis ng dalawang

salita na nagbabaelya ng pagkakaihi; at sa bagay na

it6 ay inuulit din ang m, 6 kaya sa una'y ginaga-

niitan ng isang pangbago (6 adverbio) na may ka-
luilugan ding pagkakaila, lial,: ni ako ni ikaw 'ay

hindi niagtatamo ng kapalaran; liindi nagaht ni na-

tuwii ang aking biniro. Sa huling bagay na ito'y

madari ring sundan ng isang pangbago ang pangbig-

kis ni na, ang naturang pangbago ay siya ring ginamit

sa una, upang magkaroon ng lalong lakas ang pag-

tatatuwa, hah : hindi nagaht ni di natuwa ang aking

biniro.

G. iiWin ang kagamitan ng man?
N. Ginagamit ang man gaya rin ng ni sa pag-

sasama ng dalawang sahtang nagsusuht ng pagtatatuwa,

baga ma't siya*y wahing totoong lakas na taglay na

paris ng ni, hal. : ni ikaw ni ako ay hindi nagka-

pakid; ay masasabi sa man ng ganito: ikaw ma'/ ako

ay hindi nagkapakid.

PANOBIGKI8 SA PAeailHIWALA

Y

G, ^iAno ang pangbigkis sa paghihiwaldy, at alin ang

ksinydng sakklw?

N. Ang sahtang nagbabadya ng pagkakaiba 6 pag-

kakahiwalAy 6 pagkakabago ng dalawa 6 maraming
bagay, mga pagkukuro 6 mga pangalan. Ang sina-

saklaw niya'y ito: o, 6 kaya, dili kaya, maging.

ir, iSa'ein ginagamit ang d, 6 kaya, dili kaya?

N. Ginagamit aHg 6 sa mga salitang nagsusulit ng.
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pagkakahiwalay, ha\, :tao 6 liayop^ paidy 6 bnhdy, ikdu

6 ako,

Giiiagatnit din ang o sa pagpapaliwanag ng salitang

sinanibit na, hal. : si Rizal d ang Dakilang Bayani

ng mga pilipino ay pinatay ng kanyang kaaway.

Ginagamit ang 6 kaya kawangki ng 6 kimang, lial. :

tao d kaya'y hayop; patay d kayaW buhay, atbp.

Ginagamit naman ang {//// kaya katulad din ng d

kaya, hak : bukas dili kaya'y sa makalawa; sa sabado

dili kaya'y sa Hnggo. Dapat matanto na ilo'y hindi

malimit gamitin di gaya ng o at d kaya.

G. ^Saan ginagamit naman ang ;;7ai^/;?L^.?

N. Ginagamit ang maging sa mga bagay na ring

nasambit, at sa kanyang paggamit ay kailangmg uhtin,

hal.: maging ngayon, miging bukas ay walang kaiki-

ngan; maging ikaw, magiug ako ay iisa rin. Kaiki -

ngang matanto na kung pinag-uulituHt itong maging

ay karaniwan nang pag-itanan ng pangbigkis na 6.

hak : magtng sa lakad, maging sa takbo 6 maging sa

langoy ay wala kang magagawa.

PANGBIGKIS SA PAGSTrBALl

*G. <:An6 ang sinasaysay ng /)ai7y6/9/e/.y .va pagsubaliT

N. Ang saUtang nagsasaysay ng iking paglabag 6

pagsuway ukol sa mga nasabi at sa mga savaibihin.

G. tiAlinalin ang mahmit gamilin?

N. Itong rnga sumusunod: ^iguni^ datapuwa odapitwn.,

siibali, bagi man, kahi, 6 kahiman, bagkus^ kundi; hak :

Ibig ko sanang kumaia, nguniH hindi maaii; siyii'y

mariwasa, datapuwa't (6 dapuwa'i) maramot; ang mga-

lihim ng KaHkasan ay hindt maal^otabot ng isip ng tao.
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<ulhi!i't pinagsusumikapang matarok hanggang kaubiid-

\}huran : biiginia't siyd'y elukha ay maratigal namaiig

tao; kahi'l (6 ka'iinuui) ako-y walang muwang ay na-

kababatid din ng iking kirapatang katutubo satao;

'huwag mong gawin sa ganyang paraan kiindi sa

ganito.

G. <;An6ng kaiblian mayroon ang knn(iisn.kiimjdi? (i)

N. liindi dapat ibikmg sa lisa ang dakiwang ito^

^apagka/t niay malaking aguwat ang kahukigan ng

isa/t isa. Ang kundi na may isang pangungusap

ay pangbigkis (6 conjunci6n) at ang kung di na may
dalaw^ang sahta ay pangbago (6 adverbio). Ilpang

inaiwasin ang pagkakalahok 6 pagkakamali ay dapat

matantong ang kuug di ay maaarlng gawing kung

hindi na uKiy lisang katuturan, samantalang ang kuudi

av di inaairhig baguhin 6 dagdagan, Hahmbawa:
M indi ik.iw ang tinatawag ko kundi (paagbigkis) si

Pedro; hindi rno siya aal)Utan kung di (6 kung hindi)

.ka magma n 1ada 1 1

.

ITKOL SA IBANll PAN(IB[(^KJS

(t. j:An6 ang ibinabadya ng pangbigkis sa pagtikim?

N. Nagbabadya ng ilang pagtikirn (6 eondieion) 6

ang nangangaiiangang nraganap ang ano mang pang-

yayari.

G. ^•AHnalin ang ruga pangbigkis na ito?

(1) 8a ikaiihig sa pagkakamaU ng dalawang ito ay ina-

akala kong tumpak na aiig ktniiii (panghigkis) ay isiUat laniaiig

ng ganit() ng walanw^ (/ sa gitaa, at ang hnny <li (pan^bago)

ay ganito nainaii dapat gawin.
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N. Ang mga ito: kiing, pag, kapdg, p^igka, kailan

man^ yamang 6 yayamang. Haliiiibawa: kitng ibig niong

niatuto ay mug aral ka: kapag ikatv*y nalulug ako ay
-^alis; pagka ako'y sumusuUit ay huwag kang maga-
law; makapaglaU\r6 ka, kailan maH natai^os mo ang
iy^^g ginagawa: tuwing babasa ka'y babasa rin ako;

yamang (6 yayamang) ako'y sinakk)lohan mo, kita

nama'y pagpapalain.

Dapat mabatid na ang pangbigkis kung ay hindi

nagbab^dya kung minsan ng pagtikim kundi ng pag-

avdinlangan, liaL: ikiing sino ako? iknug daraw bukas?

Dapat ding mabatid na ang mga salilang sa tiiwi 6

tiiwi na ay katulad din ng pangbigkis na tuwi.

G, ^Ano ang panghigkis sa pagdadahildn?

N. Ang salitaug ipinangungima sa mga kaisipang

nagbibigay ng dahilan 6 katu\\'iran sa ano man^
bagay na sinambit. Ang kany;ing saklaw ay ito:

sapagkad 6 pagkaH, paii.bhasa\ hal.: hindi siya rnaka-

pasok, sapagka't (6 pagkad) : may sakit: siya'y maru-
fiong ngayon, palibhasa'y pinag aral siya ng kanyang

magulang,

G. ^:An6 ang panghigkis sa pagpapatnloy?

N. Ang salilang ginagamit sa pagpapatuloy 6 pag~

tulong sa kaisipan, at ito: ku)uj gayon, kaya nga;

hal. : Ipinangangaral ko sa iyo, k ung gayon, na huwAg
mo nang gag<4win sa mulirnuli: /eiya nga, nang huwag
«tayong madakip ay huwag kang maingay.

Ct. ^Ano ang kahulugan ng pangbigkis sa pagpaparis?

N. Yaong salitang nagsusulit ng pagpapara 6 pag-

Ttutulad ng isang bagay na talinghaga sa isang kaisi-

•pang talinghaga rin, at naito: kung paano, gayon, 6
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gayon diny hal. : kting paano ang kadilimaa ng pa-

nginorin kung nagbabalang umulan, ay gayon {6 ga-

yon din) ang kalabuan ng katuwiran sa ibabaw ng

kipa.

G. ^Ano ?ing kB.iVitnrm\ ng panghigkis sa paglalayon?

N. Yaong salitang inilalagay sa una ng isang kai-

sipan na siyang nag tiulat ng layon 6 nasa ng isa

6 ildng kaisipang nangauna, at naito: iipdng, nang^ para,

hal.: Nagsisikap siya sa paggawa npdng Hiabuhay:

nag-aaral ang tao nang dumunong: naghahanap-buhay

ako pard sa kagahngan mo.

G. ikno ang kahulugan naman ng pangbigkis sa

pagiatamo?

N. Ang salitang gindgamit sa pagtatamo 6 pagka-

karoon ng isdng kabagayan hinggil sa mga bagay na

naipahiwatig na, at naito: kting gayon 6 kung mag-

kagayon; hal. : Wah'i kang puknat sa pagtatapon ng

salapi sa mga bagay na wahlng kabuluhan, kung

gayon (6 ^nagkagayon) ay ddrating ang araw ng iyong

pagtangis at pagsisisi.

XXXV KABANATA

Salitang Pangdamdam (o Iiitcrjcccion)

Gi'Ro. ^Ano ang saHtang pangdamddmt

Nx\G-AARAL. Pangdamddm ay siyang kahuHhulihang

pangkdt 6 bahagi ng kaisipdn na siydng gindgamit

<^a pagbabadyd iig mga sarisaring bagay na nang-

yayari sa ating damdamin na nilihkha ng ating

namamalas, naririnig, nagugunita, nararamdamdn, ni-

tianas^ 6 iniibig-
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G. e'Ano ang talagang salitung paughimddmt

N. An^ g^^nap na pangdanidam ay mga sigavf 6
'hibik na liiadi halos mawatasan, sapagka't ang isang

pagkagulat 6 pagkatakot ay l^iglaang ibinibigkas sa
ating damdi-niin na wahing ibang nasang sabihin

kundi ang kanyang namakis 6 nadinig na kagukitgulat

6 katakataka, kaya't ang mga pangdamdam ay nag-

kakatulad halos sa mga ginagamit ng iba't ibang

wika.

0. ^xAU'n ang mga pangdamdam na- karaniwan sa

^ating wik^?

N. Itong mga suniuum()d: /Ahd!^' /ah!, /oli!, /ay!

jbah!^ /arity!,^faydn!, /hny!, /ahd ka!, /ind ko! 6 /nakit!,

/siis!, /p>she!, /sits!, /wv/, Iping!^ atbp.

Mayroon pang maraming pangdamdam na nagbuhat

sa iba/t ibang pangkat ng kaisipan gaya ng /dali!

,

/lakad!, /sulong!^ /tahH, /ilag!^ /sayang!^ /nawa!^ /nrong!,

jtayo na!, /halina! /hilai! /ikaw pala! /biiti nga! /bu-

iinsit! /sa7inng palad! /kahil manawari! /Dios ko! atbp.

Mayroon pa ring pangdamddm sa ating wika na

mga bueMuio nang pangungusap na nagbabadya ng

pagtataka 6 panunumpa 6 pagtutungayiiw, gaya ng:

jkay daming ta&! /kay dunong mo! /kay lakds niyd!

/sumpa ko! /saksi ko ang langit! saksi ko ang lupa!

jiinantaan ka ng kulog! /tamaan ka sana ng hangin!

/kanin ka ng'^yuwaya! /lamunin ka ng liipa! atbp.

Ilan sa mga pangdamdam ay karaniwang inuulit

tipang magkaroon ng lalong lakas sa pagsusulit 6

pagdaramdam, gaya ng /sulong siilong!^ /lakad lakad!,

/iabi tabH, /hahi hala!^ jda!i dalH^ /abd abd!^ /ay, ay! atb«
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XXXVI KABANATA

UfcoI sa Fag:babawas (o Sineopa)

GuRo. lAno ang tinatawag na pai/babirw'is?

Nag-aaral. Tindtawag na pagbibawas ang salitang

hinawasan 6 inatisan sa gitna ng ihiag titik, 6 pan~

lig kung rainsan, upang niagkaro3n ng luadaling pag-

bigkas 6 kaya'y nang lalong gunianda at turnamis

ang ating sariUng wika, hal. ; sa maiinoid ay niatwid^

sa sakayan ay sakydn, sa aiipdn ay apidn, sa biihiisan

ay biisan.

G. ^iAlin ang mga tuntuning sinusuneSd ukol dilo?

N. Ang mga tuntunin 6 patakaran sa rnga sali-

tang pagbabawas ay itoiig rnga suniilsunod:

Una.—Ang mga salitang may tatk'), apat 6 ikin

ming pantig (6 stkiba) na sa gitna niya'y may mag-

kasiping na uw ay madaring alisin ang ii, at sa ga-

nit6*y nababawasan naman ng isang pantig ang na-

turang salita, Iril: sa kapuwa ay kapwa, sa iakuwil

ay iakwil, sa kalulnwa ay kalulwd, sa biguwasdn ay

higwasdai, sa kaluwalhalian ay kalw ilhatian.

Dapat mal)atid na hindi maaaiing bawasan ang

mga salitang may dakrwang panttg, gaya sa halim-

bawa ng hnwdo, tnwid, duivdih tuwa\ tuwad, tuwa, buiodl^

buwig, atbp. ay di magagawang hwdg, twid, dwdg, twi,

iwdd, iwa^ bwdl, bieig,

Ikalawd.—Ang mga sahtang may tatlo, apat 6 ikin

inang pantig na sa gitna nitiVy may magkasiping na

dy ay maaaring alidn ang /, at sa dahilang ito'y

nababawasan ng isang pantlg ang nasabing salita
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hal. : sa pasiyd ay pasyd: sa akiydt ay akyit, si\ kit

diyapi ay kiidyapi, sa kahiyawin ay kabyawan, atb[),

Dapat ding matanto na hiadi maaaring bawasan ang

may dalawang pantig paris sa haUmbawa ng tiydf^,

iiydk, biydk, liydg, atl)p. ay di magagawang tyap, iyak^

byak, lyag.

Ikatlo.—Ang ilang pangungLisap na may apal o

lima 6 ilan mang pantig na sa gitna nito'y iua\

magkasiping na tingig (6 vocal) na magkatambal, am;

isa'y maaaring alisin, at sa bagay na ito'y nababa

wasan naman siya ng isang pantig, hal.: Ikiapai.

ikaanimy katoioohanan, atbp. ay ginagawang ika [hii,

ilianim , katoiohana

n

.

Ikaapat. —Ang ingd saHtang ngdt na nasusugpung ui

ng in 6 an ay karaniwang mawakl 6 maab's ang

luihng tingig ng naturang ugat, hal. : sa i^awii}i ay

e,awin, sa basain ay biisin, sa batahin ay batliin, sa

siinurin ay sundin, sa hatudn ay liaiddn^ sa sakaydu

ay sakyan, sa bukurin ay bukdin^ sa sakiian ay saktdn,

atbp.

Ikalimd.—Ang ilan sa mga sahtang ugat bukod sa

binabawas 6 inaah's ang kanydng huhng tingig («>

Yoeal) ay nagkakapahtan pa ng mga pangtinig (6 eon-

sonante), hab : sa atipdn ay apldn^ sa silirdn ay sidl^in
^

atbp.

Ikaa7iim.—\ng ikin sa niga ugdt ay ndwaw^akl kung

minsan sa gitna ang isdng buong pantig (6 silaba),

6 kaya'y ang dakiwdng titik lamang, hak : sa buhusan

ay liusany sa hihipan ay hipan^ sa kuhanin ay kunin,

sa datingan ay datndn, sa hintayin ay hinlin, atbp.

Ikapito. —Kiing minsan, aug salitang ugat ay hiudi
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aiababawasan kundi narai-agdagan ng ilang titik kailan

nia't sinusugpungan ng in 6 an, 6 kaan, hal.: sa

iawa ay taivaNAN sa totoii ay katotohan\n, atbp. Dapat
matalastas na ito'ng huling tuntuning ito ay bihibi-

hirang mangyari. At dapat ding matanto na ang
pagbabawas (6 sineopa) ay tangiag magagamit sa

mga salitang pinahihintuUitan ng tuntunin at ng mga
karaniwang pagbigkas.

XXXVII KABANATA

Hinggil sa Pangdulo (o Desineneia)

GuR(j. (jAn6 ang tinatawag na pangdulo?

Nag AARAiy. Tindtawag na pangdulo ang ano mang
anyo (partieula) 6 iking titik kaya na siyang idinu-

dulo 6 isinusugpong sa rnga ibat ibang saHta na
nagkakaroon naman ng sansariling kahuUtgan sang-

ayon sa pangdulong isinusugpong.

G. t^Saan magbubuhat ang mga pangdulong it6?

N. Ang Wikang Tagalog baga ma't mayamang ma-
yaman na sa sarisariog anyo na siyang turautulong

sa ating mga salita ay nangangailangan pa ring .Vu-

mirdm sa ibang wika ng mga anyo 6 pangdulo na
hindi matumbasan sa ating sariling wika. Atig mga
pangdulong ito na nanggaling sa kastil^ ay kailangaa

ngang hiramin natin at ipalagay na parang sariiing

ari samantalang hindi pa tayo nakakatuklas ng mga
anyong maitutumbas sa kaniya, sapagka't malimit ga-

niitin sa ating dila ang mga salitang naluran na

iiasusugpungan ng sarisariag anyo.

G. e'Alinialin ang mga pangdulong dapat tanggapin?
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N. Ang mga salitang kinasasangkapan nito na "ka-

raniwaug gamitin sa atlng wika ay siyang tanging

marapat tanggapin. Nguni't kung ang naturang sa~

lita ay kinasasangkapan ng mga pangdulong maaaring

makayuwis 6 mapagkamalan sa iba, 6 kaya'y may
katumbas 6 maaaring tumbasan sa ating wika ng

ibdng pangungusap ay hindi kaiLangang ^mapalakip sa

niga pandulong ating hiliiramin na kinaroioonan ng
mga salitang hiram na ating aariin

:

ano. . . gaya ng amerika;/a, aglipaya/^o, romano.
ino . . ,, piYipino.

ante . . ,, konrdndante, protGstani(\

ente . . ,, tenienie.

ero . ,, tabak( r(7, bangk^ro, labandero.
ario. . . ,, diksion7ru7, silibu^o, kalendirio.
or . . , ,. emperado/ , doktor, gobefnad(7/

.

tris. . . ,, empera/ii>, mairis,

ia , . ,, demokrasm.
la . . . . ,. pilosop/'a, anarkfa, tranb?a.

iddd . .

,, unibersi'(/(/(/, elektris/(/(i(/.

iko ... ,, elektri7ec>, katol?7e(i, apostobl'd.

ikd ... ,, gramat?foi, matemat?/^*/, politikd.

ista. . . ., makin?.s/a, aparattv/g.

ismo. . ., katolis/.v;;/(7, anarkisnto, espirit7>m<7.

ado. . .

,,
komisiona(7o, konsiiI(T(/o, abogae/o

apo. ,, sinematogra/»^).

ura... ,, agrikult?{;a, agrimens?(/'a. (i)

(r. ^Ano ang sukat masabi ukol sa niga pangdulo?

N. Na, ang ilan sa kanyii'y maaaring gamitin ang

^ hugis babae (6 forma femenina), gaya ng sa pilipina,

amerikana, kaidlikd, ialyakera, lahandrra, atbp.

(I) Anii: irig"a i^aniedulon^ ito ay sini})i ko kny (;. fCusel)io

Dalii/. na Hagk:iro(7n lamarig ng kauritiug |»a;j:l)a!)a<io.

n
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Paglalakip o Sintaxis

I KABANATA
Angf Paglalakip at ang' kanyang: saklaw

e'tiRo. (^Atio ang katutnmn ng Paglalakip?

Nag AARAL. * Ang bahagi ng Balarila na nagtutuio -

«g iiiga kaparaanan ukol sa pagbubuo 6 paglalakip

lakip ng i!ang salita sa kapuwa salittl sa ikayaya
ring tuuipak ng niga kaisipan (eS oraeion.)

G. Ang Paglakrkip, ^^sa ano nababahagi?

N. Nababahagi siyd sa tindtawag na Ukds (6 le

gular) at liUia (6 figurada.)

G ^An(3 ang paolalakip na likus?

N. Ang niga tuntunin sa paglalagay ng mga pa-

ngungusap sang-ayon sa katutubong hanay ng mg'd

pagkukuro.

O. iM ano ang paglalakip na likha?

N. Ang niga j)dtakarang lumakibdg sa paglakiktp

na likds, na nagbal)adva ng niga kaparaanan sa nia

tuwid na pag|)ai)alitpdlit ng mga salita upang mag-
karoon ng lakds at gandd ang mga pangungusap 6

kaisipdn.

C ^lldng bagay ang kailangan updng mayari 6

mabuo ng tumpdk ang isang kaisipdni^

N, Tatlo: pagkakaayon .(6 eoneordaneia), paghahar^

(6 ri'gimen) at pagbubno (6 eonstrueeion.)
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11 KABANATA

Ukal sa pa^^kakaayon (o eoieordaneia)

GuRo. lAno ang^ tinalawa^ na piu^kakaayou?

Nag-a.\ral. Ang pagkakasalig ng mga pangungu-

sap sa iba't ibang pangkeit 6 bahagi ng karsipan.

G. ^Paano ang pagkakaayon ng pang-akbay (6 ar-

tieulo) sa pangdiwa (6 sustanlivo)?

'N. Sa Wikang Tagak)g, palibhasa ang niga salita

ay wahlng taglay na kiyas (6 genero) kung sa kan-

yang sarili laniang, kaya't ang pang-akbay ay wahing

kailangang gamitin niaging sa ngalan 6 bagay na

tumutukoy sa lakiki 6 kaya'y sa babae, hah ; Si

Pedro, si Luisa, aiuy anui, ang ina. ang pusa, anij

aso, atbp, Nguni't kung buniabanggit sa bilang (6

Bumero) ay kailangang gamilin ang si at ang sa

iisa, at si^id at ang n^t^a sa dalawa 6 marami^

hal. : Si Lueio, ang bulakhik, (kung tumutukoy sa iisa)

;

sind Lueio at Huan, ang niga ])ulakhik (kung bu-

mabanggit naman sa dahiwa 6 marami.)

G. ^Paano ang pagkakaayon rig pangturing (6 ad-

jetivo) sa pangdiwa (6 sustantivo)?

N. Ang pagkakaayon ng dahuYang ito ay masa-

sabing wahtng kabuhihan, sapagka't maaari silang

pagsamahin kahi^t na ang isa'y tumutukoy sa lalaki

at ang ikalawa'y sa babae, 6 baliglaran, hah : ma-
biiting ama, mahiding ina, niaganddng dahiga, ma-

ganddng binata. Kung tumutukoy sa bihmg (6 nu-

mero) ay kailangang tantuin kung sa ano bumabang-

git, haL : mahrntig na dahri, maUnaw na salaminj
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kung sa iisa; kung sa dalawa 6 marami ay na-^

gigtng: malalantig na daUri, malilinaw na salamin.

G. Sakaiing mayroong dalawa 6 higit na pangdi-

wa na tumutukoy sa bilang na iisa (6 singular), at

ang mga itiS'y isasama sa iisang pangturing lamang,

^sa ano ito dapat ilagay?

N. Dapat ilagay sa bilang na dalawa 6 marami

(6 plural). Kung ang pangturing na isasama ay may-

halo ay iniiulit lamang ang unang dalawang titik ng

unang pantig ng ugat, hal. : Si Kulas at si Lueio

ay marurunong; ang mangga at ang santol ay ma-
tatamis. Kung pangturing naniang daHsay ay pina-

ngungunahan ng ??/(/(i, hal : vSi Luisa at si Maria ay

niiia pangii: ang dso at pusa ay mgi diiwdg.

G. ^[Paano nanian ang pagkakaayon ng pangtay6

(6 pronombre) sa pangdiwa (6 sustantivo)?

N. Kung tungkol sa kiyas (6 genero) ay hindi

kailangang mapasama sa aUn man, hal. : ito'y lalaki,

ito'y babae, atbp. Kung tungkol sa bilang ay kai-

langang iaUnsunod sa tumutukoy ng saUta, hal.: ak6*y

tao, ito'y saging, sa iisa; ako'y mga tao, ito'y

mga saging, kung sa dalawa 6 niarami.

G. <iPaano ang pagkakaayon ng pangwatas (6 \erbo)

sa pangdiwa {p sustantivo) ?

N. Ang pangwatas na karaniwan sa Wikang Ta-

galog ay waUuig kailangang malakip sa pangdiwi

kahi't na it6*y nagtataglay ng ano mang bilang (6

numero) at katawan (6 persona), hal. :- ang ibon ay

kumakain, ang mga ibon ay kumakain; si Pedro

ay sumplat, sina Lueio ay sumulat. Nguni't may
ildng pangwatas na ang karamiha'y nagbubuhat sa
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anyong *'ma", na kailangang isalig kiing sa an6ng

bilang tumutukoy, hal. : ang pusk ay nagising, ang

mga pusa ay nangagising; ang tao ay nalatalisod^ ang

tnga tao ay nangataialisod, Sa unang halimbawa, ang

pangwatas na nagising ay na S-i bilang na iisa (o

singular) na naaayon sa pangdiwang piisa na nasa

gayon ding bilang. Sa ikalawa ang nayigagisingQ.y na

sa bilang na dalawa 6 marami (6 plural) na naaayon

naman sa mga pusa na nasa bilang ding dalawd 6

marami.

G. ^Paano naman ang pagsasama ng pangtaydng

kinatawan (6 relativo) sa saHtang pangdiwang nauuna

sa kanya (6 anteeedente) ?

N. Pagsasamaliin siki si pamaniagitan ng bilang

(6 numero), na ang pangtayong kinatawan ay dapat

ibatay sa pangdiwang nauuna, lial.: Tinawag ko ang

bata, at ito ay lumapit agad. Ang pangdiwang baia

ay na sa bilang na iisa kaya't ang pangtayong iia

ay na sa gayon ding bilang. Kung sabihin namang:

Tinawag ko ang niga baia, at ang mga i7o')' lumapit

agad. \ng sahtang mga bata ay na sa bilang na da~

lawd 6 marami, kung kaya naman ang pangtayoy

inilagay din sa naturang bil^ng. : mga ito.

IIl KABAMATA
Hing:gil sa. paghahari (o regimen)

GuRo iA.n6 ang tinatawag na paghaliari?

Nag-aarai.. Ang kaukulan ng ilang pangungusap

sa ilan ding pangungusap ng kaisipan.

G. <iAn6 ang kahulugan ng saHtang naghahnri

(6 legente) at ng salilang pinaghnharidn (6 regidia)?
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• N. Salitaag naghakari ang nangangailangan ng

isdng pangtmgusap upang bunmo ng kaisipdn; salitang

pinaghaharian ang bumubuo ng naturang kaisipan

na siyang nauukol sa naghaliari. Halimbawd: Ang
haro ni Pedro. Biro ay salitung naghaliari, sapag-

kii't siyang nangunguna 6 uniaakbdy sa pangdiwang

si Pedro sa pamamagitan ng pang-ukol (6 preposi-

eion) ni, at si Pedro ay salitang pinaghaharian, sa-

pagka't nauukol sa pangdiwang baro.

G. ([Paario ang paghaliari ng pangdiwa sa kapuwa
pangdiwa?

N. Sa pamamagitan ng isang pang-ukol (6 pre-

posieion), hal. : bihay na bato; aklat ni Lueio.; lup^

ng magsasaka; si Huin laban kay Kulas: ang tao'y

laban sa hayop; ang buhay ay fyara sa bayan; si

Maria'y para kay Manieng.

G. ^ Paano ang paghahari ng pangdiwa sa pang-

turing?

N. Sa iba't ibang kaparaanan: una, sa pamamag-
itan ng pang ukol na, hal. : tubig na malinaw, ba-

hay na makiki: ikalawd, sa pamamagitan ng pang-

anib (6 Hgaz6ri) ng, !iai. : babai/;g magandd, lala-

ki//a makisig: ikallo sa pamamigitan diu ng pang anib

g, hal. : bayan^; marangil, tapayang munti; at ikaa-

pat, sa pamamagitani ng sahtang ay, hal. : Si Pe-

dro ay masamA, si Lueio ay marunong.

G. i Paano ang paghahari ng pangdiwe'^ sa pangwatas?

N. vSi pamunigltin din ng salitaag ay, hal.

:

Si Kulds ay bumabasa; si Lueio ay susulat; ang

ibon ay umaawit; ang daga ay kumakahiskos; aog

batd av umivak.
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G. eiPaano ang pagliahari ng pmigturing sa pang-

N. SapagkiVt sa ating wika ay walang kailangang
inapauna 6 mapahuli kaya ang alin man sa dala-

wang ito, kung kaya ang paghahari ng pangdiwa sa

pangturing ay hindi lubhung nagkakalayo sa pagha-
hari naman ng pangturing sa pangdiwa, at sa ka-

iunaya'y binubuo ito sa pamamagitan din ng na,

/^g, g, hal. : marikit na bahay; masarap na mang-
ga; maganda;/g dalaga; masamru/g tao; matiising ha-

yop; masintahin^ magulang. Ang paghahari tig pang-
turing sa pangdiwa ay nagaganap din sa pamamag-
itan ng mga pang-akbay na si at ang, hal.imabak-
sik si Celso; matapang .n' Yoyong: maasim afig santol,

niatamis a;/g mabulo, mapalt ang duhat.

G. ^;Paano ang paghahari ng pangturing sa pang-

n^atas na nasa pangbadya?

N. Natutupad ito sa iba't iba ring kaparaandn:

Una, sa paniamagitan ng saUtang kun(j, hal. : ma-
-dali kiing bumasa, maikli knng sumulat, niababa kimg

humagis; ikalaw^a, sa pamamagitan ng na, hal.

:

masipag na mag-aral, marunong na maglaro, mada-
lang na lumakad; ang kadalasan nit6*y Iiindi na ni-

lalagyan ng na, gaya ng: masipag mag-aral, maru-

.noag maglar6; ikatk), sa pamamagitan ng ng, hak

:

iuahabaHg magsalita; payaphng mangusap, masanuiMg

tumakbo; at ikaapat, sa pamamagitan ng g^ hal.

:

mdtuYmg lumakad, mahinhing kumilos.

G. ;Paano ang paghaliari ng pangturing sa pang-

layd?'

N. Sa pamamagitan ng pang-ukol (6 preposieion)
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.^a, hal. : magandd sa akin, pangit sa iyo, maramot

sa- kanya.

G. ^Paano ang ^ghahari ng pangwatas sa pangdiw^?

N. Laheit halos ng mga pangwatas ay may tagldy

na isang pangdiwa (6 sustantivo) 6 pangtayo sa ngalan

ngtao (opersonal.) Magaganiip ang paghaharing ito kung

pangwatas ua panghalak sa mga paraang sumusunod

:

una, kung ang pinaghaharian ay tumutukoy sa ngalan

ng tao ay sa pamamagitan ng kay, hal.: Umiibig

siya kay Maria, paroon ka kay Huan, nakikain siya

kay Lueio; ikalawa, kung tumutukoy sa ngalan ng

bagay ay sa pamamagitan namau ng sa, hal. : tu-

makbo siya sa bayan, lumayo kayo sa sugAl, kuraain

ka sa handa,

Kung pangwatas na pangtiyak, ang paghahari nito

sa pangdiwa ay matutupdd sa pamamagitan ng si

kailan ma't nagbabadya ng ngalan ng tao, hal.

:

libigin niya si Mameng, tutuhmgan ko si Karlos,

paruniin mo si Yoyong, Kung nagbabadya naman ng

bagay ay sa pamamagitan ng arig, hal. : pitasin mo
ang bulakUik. hinukay niya aru] lupa, papag-^aralin

niny6 ang bata.

G. ^Paano ang paghahari ng pangwatas sa ka-

puwa pa n gwa tas ?

N. Sa tatk^ng kaparaanan: ilagdy ang pangwatas

na pinaghaharian (regido) sa pangbadya, 6 sa pang-

hiwatig, 6 sa pangsukob.

G. ^[Kailan inikilagay ang pangwatas sa panghadydt

'

N. Ginaganap ito kailan ma't ang katuturan ng

paiigwatas na pinaghaharian ay nauuw! sa nais b>

hangad ng pangulo (6 sujeto) ng pangwatas na na^-

-
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hahari (6 regente), hal. : Si Lueio ay ibig knmain:^

ang bata'y ibig maglaro, Sa mga halinibawang ito;

ang mga pangbadyang knmain at maglaro xia siyang

mga pangtungo (6 eompleniento) ng kaisipan ay nag-

susuHt ng* nais 6 hangad ni Lneio at ng hata na siya

namang kanyang pangulo (6 bUJeto.)

May maraming pangwatas, lalong laio na ang uiga

binaybay sa anyong "ma" ay nangangailangang pag-

itanan ng mga pangbigkis na npaui:^ 6 para 6 nang

hal. : Ak6*y nmalis npdng mangisda: siki'y nakilaban

pard magwagi, kumain nang mabusog.

G. <:KaiIan inilalagay ang pangwatas sa panghi-

watig (6 indicativo)?

N. Inilalagay dito kailan ma*t nagkakaiba ang

mga pangulo {6 sujeto) ng mga pangwatas na mig-

hahari at pinaghaharian, at nangangailangang pag"

itanan ng pang-ukol na, 6 kaya'y ng mga pang ani!r

(6 hgaz6n) ng, g, hak: ang Dios ay nagnanais na

bunmti ang tao: ang guro ay nagnanasang dumuneng
ka: ating sabihing sunmUit siya.

G. (^Kailan naman inikilagay ang pangwatas sa

pangsukob?

N. Paris din ng sa panghiwatig, na, nangyayarE

kailan ma't nagk^kaiba ang mga pangulo (6 sujeto),

baga ma't dito'y sa pamamagitan ng }aui[j[ \v\ siyang

tanda sa ating wika ng ganitong ayos, 6 ng mgi
pangbago (6 adverbio), hak : mag aaral siya knng ibig,

mo: sila'y kakain kaildn ma't sumigaw ka; darating

ang iyong aniik kailan ma't nais mo.

G, ^iPaano ang paghahari ng pangwatas sa pang-

bago?
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N. Lahdt halos iig mga pangwatas ay napaghaha-
rian ng mga pangbago; ut ung niga ito'y nauukol

sa pangwalas, gaya rin nanian ng nangyayari ^a

pangtnring at pangeliwa. Ang pangwatas baga ma't

siyang saUtang hibhang mahalaga sa lahat ng wika

ay wahlng ibinabadyang ano man kundi ang kan-

yang nais, ginagawa, dinaranidam atbp. ng pangulo

(6 sujeto) na kanyang kaakbay ; at ang pangbago

(6 adyerbio) ay siyang nagpapaUwanag ng mga kilos

6 pinangyarihan ng katuturan ng pangwatas sa iba t

ibang bahaging sakkiw niyd; at sa pagkaganap ng

pighaharing it6*y kailangang pagitnaan ng na, ng,

<7, sangayon sa dapat kaukukin at kyng minsa'y

kahi*t wahi nit(3, hal: ako'y nagising rta niaaga; si

Luis ay bumabasan^; mabuti; ang bata'y bumahiMgt

.malakds; ako*y paririto bi(kas.

IV KABANATA

Tong^kol sa pagbubuo (o eonstruedon)

(UiRu, (^Ano ang tinatawag na pagbubuot

Nag-aarau. Ang ayos 6 hanay na dapat sundin

ukol sa pagkdagay ng mga pangunfusap sa kaisipan.

G. ^Paano ang pagbubuo ng pang-akbay (6 ar-

tieulo.)?

N. Dapat na iunang pakigi sa mga pangdiwei,

baL : si Lueio, si Mameng, sind ^Miling, ang lupa»

nng aklat, ang mga bukikkik.

G. ^Maaari bagdng singitan ng ano mang salita sa

gitna ng pang akbay at pangdiw^?

N. Oo po: rnadaring isirigit ang isang pangturing
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{6 adjetivo), hal. : Ang Miahuting tao; ang magaiidang

abon: si matandaug Lueio; si hukonk Yiisay. ^

G. ^•Paano ang pagbubuo ng pangdiwa (6 su^tan-

tivo) ?

N. Kung pangtukoy ng pangwatas, ay maaaiing

mapauna 6 mapahuli, hab: si Kulds ay maglalaio, 6

maglalaro si Kalds\ Kung panglayon 6 pangtungo

(eomplemento) ay dapat ilagay sa huli, hal. : ang

ina'y nagmamahal sa mga mabait,

G. ^[Anong saHta ang maaaring isingit sa gitna ng
pangdiwa at pangwatas?

N. [ba*t ibei pong mga saHta, kara't nararapat na
isaisaliin

:

Uria,—Maaaring isingit ang isa pang pangdiwa sa

pamamagitan ng may 6 luala, hah : isang lalaking

may salakot ay namalas ko; isang babaing ivaUing

Japis ay tumatakbo.

/A'a/az£;a.—Maaaring isingit ang isang saHtang pang-

turing (6 adjetivo), hal. : ang taong misama ay ibig

'sa sugdl, ang mga dalagaug migagandd ay iniibig ng

mga binata.

/fea/W.—Maaaring isingit ang isang pangturing na

may akibat 6 kasamang ibdng pangdiwa na isasah'g

ito sa paghahari (6 regimen), hal. : ang taong mahilig

sa sugdl ay maghihirap na palagi: ang handang puna

.,va mga idam at sa mga matamis ay nakaHHto sa isang

kumakain.

G. ^Paano ang pagbubuo ng mga pangtayo sa

ngalan ng tao (6 personal)?

N. Mangyayaring mapauna 6 mapahuH alinsunod

sa maibigan, lamang ay dapat alamin aug kanyang
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pagkakabagobago, hal. : akd'y babasa, 6 babasa ako;

ikdw ay susulat, 6 susulat ka; sildy kakain, 6 kakain

sild. Ddpat mab^tid na sa ayos pang-utos (6 impe-

rativo) ay dapat ipagpahuH, hal. : Lumakad ka, tu-

makbo kayo, mag aral sild.

G. <:Paano ang pagbubuo sa mga pangdamdam (6

interjecci6n), 6 kaya'y sa mga kaisipang paputol?

N. Dapat na iuaa sa pangwatas ang mga nasabing

pangdamdam, 6 mga kaisipang paputol, hal. : Si

Miling

—

;oli andng alhvl—ay darating bukas; ang hu-

ling palabas--"</a/>a/ niong isaisip—B.y matatapos sa

gabing ito.

G, t^Paano ang pagbubuo sa sahtang ay?

N. Binubuo sa maraming kaparaanan: una, sa pag-

bubtio ng dakiwang pangdiwa, hal. : vSi Mariano ay

manggagawa; si Binong ay manunulat; ikalawa, sa

pagbubuo ng isang pangdiwa at isang pangturing,

hal. : ang santul ay matamis, ang bulaklak ay ma -

ganda; ikatlo, sa pagbubuo ng isang pangdiwa at isang .

pangwatas, luil.: vSi Huan ay susukit, ang araw ay

tumatakb(3.

G. ^iPaano ang pagbubuo ng pangwatas sa kapuwa
pangwatas?

N. Ang paghahaii ng pangwatas ay hindi maaaring

lumampas sa pangdiwa (sustantivo) 6 sa pangtayo

(pronombre) kundi sa kapuwa pangwatas din,"^ at

ang mga saUtang idinaragdag dito ay may sariUng

paghaliari (6 regimen), hal. : Ibig niyiing maglaro ng

iialunibibii, siki'y nakihamok upang magtagumpay sa

kalaban, \
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V KABANATA

Ukol sa mg:a kaisipan (o oraeion)

GuRo, <;An6 ang t'matawag na knisipdu (6 oraeion)?

Nag-aaral. Tinatawag na kaisipan sa Balarila ang

dalawa, 6 ang kabuuan ng niga pangungusap na nag-

babadya ng isang ganap na pagkukuru.

G. (illang uri mayrx36n ang kaisipan?

*N. Dalawa: (lalisay (6 siniple) at mayhaln (6

eonipuesta.)

G. ^Ano ang kdisil^dih::^ dnlisay?

N. Ang binubuo laniang ng iisang pangwatas (a

verbo), hal. : Ang aklat ay na^^tuiuyo sa l>ayan.

G. iPino ang kdisipdng inayhaloT

N, Ang binubuo nanian ng dalawang kaisi])an (6

oraeion), hal, : Huwag kang i^agawa ng masania kung

ayaw kang maparusaha

u

.

G. Ang kaisipang dah'say, ^sa ano nabiibahagi?

N. vSa tinatawag na paiii^nna at paugalaiod.

G. ^Alin ang kaisipang panqunaf

N. Ang binubuo ng pangnlo (6 sujeto), pang-

7vaias (6 verbo) at pangtungo (6 eomplemento)

,

hal. : Ang araw ay sumisilang sa umaga. Sa halim-

baw^ng ito ang araiu ay siyang pangulo, sumisilang

ay pangwatas ^t umaga ay pangtungo.

G. <;Alin ang kaisipang pangalawd?

N. Ang binubuo lamang ng pangulo at pangwatas,

hal. : Ang buwan ay sumisilang, Sa halimbawa na-

mang it6, ang bmvdn ay siy.ing pangulo at sumi-

silang ang pangwatas.
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G. eiAno ang tinatawag na pangulo ng kaisipan?'

N. Ang isang salita, 6 kabuuan ng mga salita na
tumutukoy sa ngalan 6 bagay na siyang gumagawa
6 gumai;anap sa ibinabadya ng pangwatas, h\l.: Si
Liteio ay bumabasa ng aklat: ang balang mabait ay
nagtatapat sa magulang.

G. ^Paano ang pagkakilala sa pangulo ng kaisipan?

N. Panguniilian ang pdngwatas ng tanong na ^siiw

ang? langkap natin ito sa mga lialimbawang naka-

raan, at ganito dapat sabihin: ^^ino ang bumabasat

isino ang nagiaiapdt? .Ang kasaguta'y madaPmg ma-

babatid na siyang panguk^ ng bawii't kaisipan: Si

Lueio sa una, at sa ikakiwa'y ang baiang mabait.

G. ^Ano ang tinatawag na panglungo ng kaisipan?

N. Ang salita, 6 kabuuan ng mga salita na bi~

nabanggit sangalan 6 bagay na siyang ginagawa 6

ginaganap nang isinasuysay ng pangwatas, hak : Si

Daniel ay gumagawa iig linapay: si Yoyong aybu-
mibili ng niga aklat,

G. t^Mayroong ikin ang liugis ng pangtungo?

N. May dakiwa: tapdt (6 diieeto) at liko (6 indi-

reeto.)

Ct. ^Ano ang tiniitawag na pangtungong tapdt?

N. Ang ngakin 6 bagay na tinatanggap ng tapatan

ang kaliuhigdn ng {^angwatas, hal. : Akeyy nagluUttd

ng isda .

G. ^Paano ang pagkakikila na ang jpangtungo (6

eomplemento) ay tumatanggap ng tiipatan sa gawa ng

pangwatas.^

N. Makikikda sa pamamagitan ng isang pagsusuri^

na, kung ang naturang pangtungo ay madaring gawlng
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pangulo (6 sujeto) ng kaisipan, na, ang pangwatas
ay ilalagay sa pangtiyak (6 voz pasiva). Ilagay na-

tin sa bagay na ito ang halimbawang st Yoyoru^ ar
htimtikay ng lupa, at kung magkaganito^y magiging:

ang lupa ay himikay ni ^^oyonii, Daliil naman dito

ang Uipa ay pangtungong tapat na siyang tuma-
tanggap ng tapatan sa gawa ng pangwatas.

G. ^:May iba pa bang kaparaanan sa pagkilala ng

pangtungong tapat?

N. Oo po, sa pamamagitan ng ganitong tanong

^Sino ang? 6 i^inong bagay? na sinusundan ng
pangtiyak na pangwatas at ng pangulo ng kaisipan.

Halimbawa: Si Huan ay, sumaksak kay Lueio; si

Nieanor ay nagpako ng kahoy. langkap natin ang

mga tanong na: ^^sino ang sinaksak ni Huan?— .Se'

Lneio; e^anong bagay ang pinagpakuan ni Nieanor?

' Ang kakoy, ^

G. i\x\6 ang pangtungong liko (6 indireeto)?

N. Ang ngahm 6 l>agay iia hindt tinatanggap ng

tapatan ang gawa ng pangwatas, hah : Ako'y mag-

lalakbay sa Tayabas,

G. <iPaano naman ang pagkakilala, na, ang gawa
ng pangwatas ay hindi tinatanggap ng tapatan?

N. Makikilala siya sa pamamagitan ng paglalagay

ng kaisipan sa pangtiyak (() pasiva), na ang ndtu-

rang pagtungo (6 eomplemento) ay hindi maaaring

ilagay sa pangulo (6 sujeto) ng kaisipan. Tikman
nating ilagay sa pangtiyak ang hahmbawang\9t Lueio
ay maglalakhdy sa Tayabos. Kung magkaganit(Vy
magiging: Ang Tayabas ay paglalakhaydn ni Luiio
at dito'y mapagkikilaking ang Tayabas ay hindi ti--

natanggap ng tapatan ang gawa ng pangwatas.
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VI KABANATA

Sa mga kaisipangf dalisay (o simple)

G. (illdng hugis mayroon ang inga kaisipdng dalisayt

N. I\Iayro6ng il)a't ibang luigis at may iba't ibang

katawgan sang-ayon sa pangwatas natagkiy ng kaisipan,

G. Maaari bagang bumuo ng isang kaisipan sa

pamamagitan ng salitang ay?

N. Maaari p6, kaikin ma't nagtataglay ng isang

pangulo at isang pangtungo, na, maaaring pangdiwa

o pangturing, at ipinagigitAa ang ay sa dalawang

ito, hak : vSi Lukas ay ankiwage; ang bulaklak ay

maganda.

G. ^Anoano ang bumubuo sa mga pangw^atas na

nagbuhat sa ;;m, 6 sa mga ib^ng pangwatas na may
gangganitong kahulugan?

N. Rumubuo lamang ng dalawa: pangulo at pang-

watas, hak : Si Huse ay natulog; ang pusa ay na-

matdy.

G. <;An6 ang kaisipang tinatawag na pangtago (6

impersonal)?
M. Ang binubuo kimang ng pangwatas na may

ganitong uri, at waking tagkiy na pangulo ni pang-

^ungo, hak: Umukin, bumigyo, humangin, hmiind61,

kumul6g, kumidkit, umumaga, gumabi, humapon.

G. ^;An6 ang kaisipang tinatawag na panghalak (6

.activa)?

N. Ang kaisipang may pangwatas na ganitong

'hugis.

G, ^Sa ikin nababahagi ang kaisipang pangbalak?
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N. Gaya na ng nasabi ay sa dalawa: pan<iima

at pangalawd,

G. ^Aiio ang kaisipang panguna ng panghalakf

N. Ang binubuo ng pangulo, ng pangwatas na

kanyang pinaghaharian, at ng {>angtiuigong tapat (6

^lireeto), hal. : Si Beloy ay giiinaiva n^^ baluiy: wni
ibon ay kumain ny^ saging.

G. ^Ano ang kaisipdng pangalawa ng pariiibalakt

N, Ang binubuo lamang ng pangulo at ng pang-

watas na pinaghaharian niya, hal. : Si Yoyono ay

nagluluio ; ang ha ta 'y huma hasa.

G. ^iAno-ang keiisipang panyitiydk {6 pasiva)?

[^ N. xAng binubu6 ng pangulo, ng pangwatas na nasa

pangtiyak, at ng pangtungong pinaghaharian ng m
6 vg, alinsuuod sa ngalan ng tao 6 bagay, hal.

:

' Ang lupa ay hinukay ni Lueio; any^ (ianiit ay kina-

Jiif[ ng manok.
G. ^[Paano ang pagtutumbalik ng isang kdisipang

panguna ng pangbalak sa isa namang pangtiyak?

N. Dapat munang mabatid na ang kaisipang pa-

nguna ng pangbalak ay binubuo ng pangulo ng pang-

watas at ng pangtungong tapAt. Sa pangtiyak, itong

pangtungong tapat ay siyang ginagawang pangulo,

at ang pangwatas na pangbalak ay inilalagay sa pang-

tiy^k, at ang pangulo sa kaisipang pangbalak ay na-

giging pangtungo sa kaisipang pangtiyak si pama-

magitan ng ni 6 ng, hal. : .4^/e hahay tiy gina-

wa ni Beloy, ang sa^j:^ing ay kinain ng ihon.

G. ^Paano naman kung ilng itumbalik sa pangba-

lak ang isang kaisipang panQ:tivak;*

N. Dapat gawing pabaligtad, 6 sa malinaw na

18
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sabi*y kunin ang pangtungo na may dalang pang-

akbay at siyang gawing pangulo, ang pangwatas ay

ilagay sa pangbalak, at ang pangulo'y dapat narnang.

ilagay sa pangtungong tapat, hal.: Si Ikiloy ay ga-

nuiwa U(j hahay.

VII KABANATA

Sa mg:a. kaisipaBg: mayhalo (o eompuesta)

(». ^l^aano atig pagkakabuobuo ng niga kaisipang

niayhalo?

N. vSa dalawang kaparaanan : una, ang gayon ding

a,vos ng pangwatas na walang nauiamagitnang iba

pa!!g sahta na siyang nagkikikip sa dakiwang kaisipan,

at ikalawa'y ang gayong hugis na may naiiiamagit-

nang ibdng pangungusa]): hal. : sa unang paraiin; An-^^

hari ov nananniu} sa hai^^ddu^ a//g nnia tao'y na^^li-

iiu-^inan sa kdnra.

G. (^Ano ang dapat mal)atid ukol sa n»ga kaisipang

ganito?

N. Ang pagtatangi sa tinatawag na pangulong kai-

pfin (6 oraeion prineipal) na may kahuhigang ganaf>,

at ang tiniitawag na panghuling kaisipan (6 oraeion

aeeegoria) na siyang nagbibigay ngalan sa kanya.

G. vSa hahmbawang binanggit; ^alin ang patigulong

kaisipan at ahn ang panghuli?

N. Ang pangulong kaisipdn ay ito; Ayig mga tao'y

nagtitingindn V(/ kanyd. Ang panghuli ay ito naman:

Ang hari ay nananaog sa hagddn.

G. ^Anong salita ang dapat ipagitna sa paglalakip

Bg dakiwang kaisipan?
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N, Ang salitiing na, hal.: euig hayan na nakikinig'

mgayon^ ay siydng nagpapatotoo. Ang pawgulong kai-

sipan sa halirnbawang ito a>': ang hayan ay siydng-

nagpapatoioo; ang panghuli ay : na nakikinig yigayon.

Sa unang kaisipan, ang pangulo'y ang h$iyan; at sa

ikalawa, ang pangulo'y ang bayan din, nguni't ito'^r

kinakatawanan ng salitang na.

VIII KABANATA

Pag:Ialakip na Iikha (o Sintaxis figurada)

G. ^:An6 ang paglalakip na likha?

N. Yaong paglalakip na, sa ikakilakas 6 ikaga

ganda ng pagbabadya ay nagpapahititulot na baguhi»

aHg likas na ayos 6 hanay ng uiga pangungusap

bawasan 6 dagdagan, ng ilan 6 kimabag kaya sa

mga tuntunin ng Pagkilakip: hal.: Dinggin mong 7na-

ia6s sa iyong puso ang kaliinoslnnos na daing ng vuja

dukha, nguni't huwdg pagpupuri ang iydng iukol sa^

halakhdk ng inayaya m a n .

G. ^^Paano dapat ilagay ang niga sahtang ito sang

ayon sa siniisunod na niga tuntunin ng paglalakip^

na likas?

G. Sa ganitong ayos:\4/ig kalunosluuos na daing

ng ^^'g^ dnkha ay dinggin ^nong mataos s^ iyong puso
,,

kay sa niga halakhdk ng mayay.inmn, nguni't hmmg\
pagpupuri ang iydng iukoL

G. ^llan at alinalin ang mga pahintulot sa pagbu-

bubu6 6 (figuras de eonstrueeion)?

N. I/inid: pagpapalit (6 hiperbaton) pagkuku!anfft
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^d elipsis) paglalahis (6 pleonasmo), pagiatanydg (6 si-

lepsis) at paglilipat (6 traslaeion.)

G. <;An6 ang tinatawag aa pagpapalii (6 hiperba-

ton) ?

N. Ang pagkakapa1itpa]it 6 pagkakabagobago nf
'likas na hanay ng mga pangungusap, hal.: Hinukay

ni Lukas ang liipa; nahalo ang higds sa palay: na,

kung iayon sa talagang tuntunin ay ganito dapat

^sabihin: ang lupa'y himikay niLukas; ang bigds ay na-

ihalo sa palay.

G, ^Aiig lah'it bang salita ay maaari ng gamitin

^sa paraang ito?

N, Hindi po, at ang katunaya'y mayroong mga
pangkat ng kaisipan na hindi maaaring pagpalivin«

gaya ng pang-akbay, pang-ukol at pangbigkis. Ha-
limbawsk'y hindt maaaring gawing ganito: Lueio ^i\

^nkldt ANG: bahay haio na; tuhig Marildw Sa:

atbp., sa higal na sabihing: Si Lueio, ang akldt,

^bahiy na hato, tubig sa Marildw.

G. lAno ang tinatawag na pagkukulang (6 elipsis)?

N. Ang pag aah's ng ilang pangungusap, na sa big-

'lang tingin 6 paggamit ay walang halaga, nguni't

'lubhang kaikangan kung pakasusuriin at iaayon sa

tuntuning Hkas ng pagbubuo. Ginagamit ditong ma-
iliniit ang mga sahta sa paggalang 6 pagbabatian, na

sa kalaw^igang totoo ng mga pangungusap, kung kayA'y

tinaaUs ang ilan at ang binibigkas lamang ay yaong

mahalagd na mawaw^atasan ng kausap.

Madalds nating marinig ang mga bigdy-galang na:

.Maganddng araw po; tae po; at ang tanong na iandt

Sa mga pangungusap na ito ay may ilang inalls, at
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ang talagdng dapat sabihin ay ganito: Bigydn k(r

po (6 kayo 6 sild) ng maganddng araw; may tdong

iumaiawag 6 humahanap at ^and ang ibig mof 6 iona^

an^sinabi mof

G. <jAn6 ang tinatawag na paglalabis (6 pleonasmo)?*

N. Ang pagdaragdag ng ilang salita na hindi kai-

langan 6 labis, nguni^t nagbibigay ng niagandang'

pagbabadya at nagpapalay(5 sa mga alinlangan ng

ibig sabihin 6 ipatunay, hal: Ang ibo'y nakita ka

NG AKING MGA maTa ; ang ugong ay narinig ng aking

TAINGA. Sa mga haHmbaw^ng it6'y labis aifg mga
salitang ng aking mga matd, at ng aking iainga, at

sukat nang sabihing: ang ibo'y nakita ko, at ang ug^ng'

ay aking narinig.

Gay6n din ang sukat masabi sa mga salitang:™

timakydt sa iTaas, piimanaog sa ibaba, lumipdd SA

HiMPAPAWiD, lumangoy sa tubig, sapagka't ang kato-

tohana*y labis ang mga salitang sa iiaas, sa ibaba,

sa himpapawid, sa tubig, palibhasi\*y hindi mangya-

yaring umakyat sa ibaba, pumanaog sa itaas, lumi-

pad sa lupa, ni lumangoy sa katihan; nguni't ang:

mabuting paggamit ay pinagtitibay ang ganito.

G. tiAn6 ang pagtatanydg (6 silepsis)?

N. Ang ginagawang pagkakaayon (6 eoneordaneia),

na ang inaalam ay hindi ang mga pangungusap^

kundi ang itinatanyag 6 kinakatawanan. Sa ating

wik^, ang mga pangtayo sa ngalan ng tao (6 pro-

nombre personal) na kayo at sild na kapuwa na sa

bilang na dalawa 6 marami (6 plural), ay malimit

gamitin sa bilang na iisa kapag tumutukoy sa pagga-

galangan, gaya ng: kayo po G, Agusiin ang tinutukoy
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d?a; siLA poy si G, Agiiilar, na maaari riti nainaiig

-sabihin at siya ngang katumbas na: ikaw po G. Agusiin

siyd po'y si (r, Agtnlar,

tG. ^Ano ang paglilipat (6 traslaeion? *,

N. Ginagamit ito sa ilang mga panahon ng pang-

•watas na may kattiturang kung pagkasusuriing nlaigi

.ay hindi angkap kaya*t kailangang halinhan 6 ilipat

sa ibang panahon, gaya ng madakis sabihing: babasa
ako ngayon sa lugal na iujmabaSa ako ngayon; huwag

Mang tumakbo sa lugal na huwag kang tatakbo;

ihnwdg ka)fg kumain sa dapat sabihing huwdg kang

.kakain, at iba pa.

IX KABANATA

Mg:a kamaliao ng salita (o vicios de dieeion)

GuR(V (iAlinaliii ang mga kama'iaag dapat maila-

^an maging sa pagsisaUta at maging sa pagsulat?

Nag aaral. Ang mga pangukjng kamalian ay itong

inga sumusunod: kaibhdn (6 barbarismo), kasiraan

(6 soleeismo), kakulildn (6 cacofonid) kalabuan (6 an-

fibok)gia) at kahirapan (6 pobreza.)

G. ^Ano ang tindtawag i%a kaibhdn (6 barbarisnio)

?

N. Ang kakulangang nangyayari laban sa mga
tuntunin at kaHkasan ng wika. Sinasaklaw ng kama-

liang ito ang mga bahaging Pagkihila, Paghigkds at

Pagsulat,

G. ^Ah'nalin ang mga kaibhang nangyayari sa Pag-

sulat?

N. Ang mga sumusunod:

//»(1.- Kudhtan ang mga pangungusap na hindt
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-dapat kudlitan, gaya ng nayon, hdyan, pagsilani:,^

paggiliw atbp.; sa liigal na nayon, bayan', pagsiUniij,

paggiiiw,

Ikalawd,—Ganiitan ng ibang kudlit ang niga sa-

litang niay sariling kudlit na taglay, gaya ng suso^

lard^ lahi, u'?"fca, binhl, ngiti, atbp. : sa dapat gawing

saso, laio, lahi, laika, hinh\, ngilu

/fea/Zd. —Gawing salitang pagbabawas (6 sineopa) ang

pangungusap na hindi maaaring gawing ganito, gaya

ng dwag, hiikig, iwid, bitng, bwan, bwal, hinid, tun,

atbp. sa lugal na diiwdg^ huwdg, tuwid, huwii}, buiOiin,

b uwdl , /uwd

d

, iuw i.

Ikaapat.— Hatiin ng niasamang pagliahaii ang niga

salita, gaya ng ku-dlit, tur-kldng, pa-tUing, ma-twid,

-ba-dyd bigW'ds, atbp. ; sa dapat gawing kud-Iit, tuk I6}ig,

patddng, mai wid, had-yd, bigwds.

Ikalimd.—Sulating masama ang mga i^angungusap,

gaya ng mahuiil, lahikn, puhls, alipiiu, hutv, iubi\

kutus, nivs, sukap, hikar, hardB liigan, suntoG, bag-

siG^ lamiK, baniK, lipdr, sisir, awii), sapoD, IiaKddn^

haKsdg, puGpoG, atbp
; sa dapat gawing mabuti, lalakt^

pulis, alipin, huto, iubo, kutos, titos, sukdh, hikdb, Iiardp,

higop^ sunidk, bagsik, kuiiig, banig, lipdl, sisid, awit,

sapoi, hagddn, hagsdky pukpok,

Ikaanim.—Gamitin ang isang salitang hindi angkap

sa talagang katuturan hal. : vSiNiri ko ang maganddng

ialumpati ni Osm'ena, sa dapat sabihing Iiinaldw ko^

atbp. ; sapagka*t ang isang nakikinig ay hindi niang-

yayaring sumipi ng isang talumpati kundi humakiw
-lamang. Sumipi ay kuning buong buo, at humahlw

ay kHnin ang^bahaging lalong mahakaga.
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G. ;An6 ang tinatawag na kastraan (6 soleeismo) ?"

N. Ang pagsiri\ sa ilang patakaran ng Paglalakip

sa iiiga bahagi niyang pagkakaayon, paghahari at pag-

htibito.

G, ^Alin ang mga kasiraang nangyayari sa pag-

kakaayon?

N. Hong mga sumusunod:

f/»(i.—Ukol sa bilang (6 nuniero), hal.: ang ibon

al isda ay maganda; ang tao at hayop ay mamama-

Tay; sa dapat sabihing ang ihon at ang isda ay maga'

gandd: ang iao at hayop ay niangamamatdy.

Ikalawd,—Ukol sa lagay {p easo), hal.: Ang baia'y

humtli ng akldt, AT ang aklat na iTo'y itinapon lamang;

sa lugal na sabihing: ang hata'y bumili ng akldt, at

ito'y iiinapon lamang.

IkatliK—Hinggil sa katawan (6 persona), hal.: kayo

ay marunong, iiong bahay ay ATiN, sa dapat sabihing.

ikdw ay marunong, itdng bahay oy amin,

G, ^iAHn ang kasiraang nagagawa sa paghahari?

N. Magkapalitan ang m|a pang.ukol (6 preposi-

eion), hak: nidrigangalakdl SA ohakd; nagmamayari

SA hahay: sa dapat sabihing rndngangalakdl ng abakd;

nagmamayari ng bahay,

G. ^Alin ang kasiraang nangyayari sa pagbubud?

N. Ang masamang pagkakair.gay ng mga pangu-

ngusap, hal, : rnay siydng hayahas^ sa lugal na sabi-

liing 7nay bayabas^ siyd.

(t. ^Ano ang tinatawag na ^a^^i/i/dK (6 cacofonia)?

N, Ang masamang tunog na niliUkha ng pagka-

kaulitulit ng mga pantig 6 mga titik na may iisdng

hugis, hal. : ang naSA'Y pasaSA ng maririwaSA: an^ la-
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NGITNGIT ng samCs ay nakatuliaAG: ang huNi m Nmoy
ay marahan.

G. ^iSa tuwituwi sa ba'y niasamii ang ganitong pag~

kakaulituHt?

N. Hindt p6, sapagka't ang kadalasa'y nagiging ma-

ganda at tumpak, palibhasa'y nagkakaroon ng tamis

at lambing ang gayong pagpaparispari?, lalo na kung

gugunitaing sa Wikang Tagalog ay totoong malimit

ang ganyang tunog.

G. t^Ano ang kalabuan (6 anfibologia) ;*

N. Ang kadiiimang ibinubunga. ng liindi tumpak
na pagkakasalansan ng mga pangungusap, hal. : M^a
damii para sa mga lalaking matitihay, sa dapat gawing

:

mga damit na maiiiihay pard. sa mga lalaki.

G. ^Ano ang kahirapan {6 pobreza) ?

Isi. Ang madalas na paggamit ng isang pangungu

sap sa maraming salitang tinutukoy, h'a\.: Ang bagyir

ay SUMIRA ng bahay^ ng haUuna^i, ng simbahan, ng

iuldy^ 7ig lansangan, atbp. Ang halimbaw^ng ito'y

dapat sabihin ng lalong marikit sa ating wik^i: Ang
bagyo ay siydng sumira 7tg bahay, pumalis ng halaman,

nagpaguho ng simbahan, nagpagiba ng iuldy^ nagpa-

sama ng lansangan, atbp. Ang kahirapan ay hindt

dapat pairaHn sa may rnayayamang salitd, gaya ng

tagalog, sapagka't nawawala ang gandirig dapat ma-

dinig at nagpapasira sa kayamanang tagLiy ng isan^^

wikk.
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Pagsulat Ortograiia

I KABANATA

Ang: Pag:soIat at ang: kanyang saklaw

Gi;r6. irino atig Paii^^.uilai (6 Ortografia)?

Nag aaral. Pagsulat, ay isdng Bahagi ng Balarila

tia nagtuturo ng tunipak na pagsulat, sa mubuting
|)agkakaayawayaw ng niga titik at ng mga iba pang
tandang ginagamit

.

G. ic\n6 arig kaiblian ng Pagsulat (6 Ortografia)

sa tinatawag na Kaligrapia?

N. Na, ang Pagsulat (6 Ortografia) ay nagtuturo

ng paggamit na dapat gawin sa mga titik, gayon sa

tnga kudlit at sa mga tanda ug pagsulat ; at ang
Kaligrapia'y ang kaparaanang. sinusunod ukol sa ma-
buti at magandang tiudig, anyo 6 hugis ng mga titik.

G. ^Sa ano nababahagi ang mga titik?

N. Ang mga titik ay nababahagi sa malalaki (6

niayuseula) at miununti (6 mimiseula).

Iy[ALAr.AKIN(^ TtT[K:

A, B, K, D, E, O, r;, H, I, L,

M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y.

MUMUNTING T[T[K.

a, b, k, d, e, g, g. h, i, 1,

ni, 11, o, p, r, s, t, u, w, y.
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II KABANATA

Hinggil sa malalaking: titik

GuRo. ^Xn6 ang hangad ng malalaking titik?

Nag-aaral. Ang hangad nit(Vy itangi ang anga

paagungusap na lalong dakila, niarangal 6 niahalaga

nang lalong lumiwanag ang sulat 6 pagsulat.

G. <;A!in ang mga tuntuning dapat sundin upang

gamitin ang malalaking titik?

N. Dapat gamitin ang malalaking titik sa mga

sumusunod na tuntunin:

i)—Ang unang titik ng bawa/t sulat, at ang una

rin pagkatapos ng tuldok (6 punto nnal), hal.: Ti-

nanggdp kong nuilugod ang lyong liham kaninini:^

nmaga. Napa^anto kong lahdt ang ibig niong sahihin

.

Kung minsan, kahi't walang sinusundang tuldok

ay ginagawa ring malaking titik kailan ma't ang

sumusunod na salita ay katumbas sa simula ng sulat,

h^l.: Ang njkilag^la'y nagsasahi: Sa, yamang akiVy

inihaldl na punong hayan sa lalaieigaug

2.)—Lahc4t ng mga katawagan sa Dios, gaya og

Baihala, I.umikhi^ Maykapdl, Ilesukristo^ Mdnunuhos^

atbp.

3) "Ang unang titik ng lahat ng pangalang na-

uukol sa tao, !ial. : Rizal, Bonijacio, Burgos, Del Pi-

lar, Jaena, Mahini, Balagtds, Lakandula, atbp.

^)__I^ahat ng mga pangalang mararangal ng ka-

tungkulan, gaya ng Gobernador, Speaker, Komisionado,

Kinatawdn, Mahistrado, liukdm, Ahogado, Mediko, atbp.

5.)—Ang tmang titik ng mga pamagat ng limang
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panig ng Daigdig, hal. : Europa, Asia, Aprika, Ame-
rika at Oseania,

6.)—Ang lahat ng pangalan ng mga bansd, bayan
6 lahi at lalawigan, hal. : Pilipinas, Amerika, Espan-

ya, Pransia, Maynila, Dulakdn^ Kabite, Laguna, atbp.

7.)—Ang niga pamagat ng mga ilog, bundok, yu-

ngib, bulkan, atbp., hal. : Pasig, Makiling, Sia. Ge-

ronima, Mayon^ Tadl, atbp.

8.)--Ang mga pamagat ng mga pahayagan, gaya ng

Taliba, Ang Mithi, Ang Denioeraeia, Katuwiran, Lunas

nq Bayan, Plaridel^ atbp,

9.)—Ang mga pamagat ng mga paaralan, gaya ng

Lieeo de Manila, La [urisprudeneia, Instituio Btirgos,

Cole^io Mereaniil, La Regeneraeion^ atbp.

10.)^—Ang mga pamagat ng iba*t ibang lf:apisafian,

hal.: Samahdn ng Mdnanagalog, Mutya ng Silangan^.

Malayang Araw, Taga Ilog^ Ang Sulo, atbp.

ii.)~Lahat ng mga pamagat ng mga aklat at dula,

hal. : Banaag at Sikat, Busabos ng Palad, Anino ng-

Kahapon^ Walang Sugat, Karaniivang Ugali, Aug Kalu-

pi, atbp.

^ 12.) Ang mga paggaiang, lalong lalo na kung nasa

mga saHtang daglt (6 abreviatura), hal : Kgg. (kaga-

langgalang), G. (ginoo), Bb. (binibini) atbp.

13.)—Ang ikuig sahtang karaniwan kung buma-
banggit sa ibang katuturdn, hat. : Puhunan^ Salapi,

Paivis^ Sandata^ Panulat, Kariwasaan, Kahirapan, Pag-

iulog, Ddlita, Paraluman, Liwaywdy, Pagasa, atbp.

14.)—Lahat ng pangunang titik ng tula, baga ma*t

madari ring isukit sa mumunting titik.
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III KABANATA

Pag:g:amit ng ilang: titik ayon sa kanyang: tunog:

Hinggil sa H al } (i)

GuRo. ^Alinalin ang nii^a tuntunin ukol sa pdg-

'gamit ng e 6 i?

Nag-aaral. Ang mga tuntuning surausunod:

L/na.— Sa unang pantig ng madlang pangungasap

na tagalog, magsimula man sa tingig (vocal) 6 ka-

ya'y pangtinig (eensonante), ay nararapat gamitin ang

2 na siyang tumpak at liindi e na bihirang bihirang

magamit; hal. : i/o, ik<iit% ilaw, ind, iwan^ i6f£^, iydh%

dildg, tibay, dilo, sitaw, iiklop, iird, /rvo(/ at it)a't iba pa.

Pdsubali.—Ang mga saUtang binawasan (6 sineopado)

paris ng eto (naito), ewKin (aywan), meron (mayroon),

iena (tayo na), bewang (haywang), atbp., at saka

^ang pangdamdam (6 interjecci6n) eh! eh! eh! Gayon
din ang mga palayaw^ 6 pangaUmg buhat sa kastila

paris ng Edeng, Entang, Menang, I ehan, Teto^ atl)p.

(1) Sa ]>a^'nan:iis koug luapuwi ang pagkakaihaiba sa pnt^:-

suhit gaya iig lalakl 6 Idiake. a//> 6 a1^'x, pinl 6 pis,'^ pari 6

^yare^ at iba, pa, baga ma^t ang gayon;: i^agkakabn^rolKi^^-o ay

hindi aakasisira muntik m;m sa tahi<ifang kahuhi::,an, ay

minarapat kon^ higyan ng ilari.a: panutong dipati sundin

hinggil sa paggamit ng e 6 /', ^^ay6n an^^ o at ?/, at ang

mga panutong ito'y nasasalig sa katutuhong pagbigkas natin.

Ndbabatld ko, na, ang ])agbibigkas na ito'y pinapagsasaliw

aag tunog ng e at /, at o at n sa kata])usan ng tingi;r,

nguni't ang nakakalamang ng bahagya ang siyang susundin

ko't pagsasaligan sa pagsulat.
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Ikalawd.—Sa liuling pantig ng niga pangungiisap^.

niagtap6s man sa tingig 6 pangtinig na nag aalanga-

ning isulat ng e 6 / ay dapat ganiitin ang i na siyang

lalong nalalapit sa likas na pagbigkas natin kay sa

(' na lubhang nialawig sa aling dila at masaguwang:

dinggin sa pakinig.

Naito ang niga halimbawang sumusun(3d:

Lakiki
Maigi

Mabuti
e^.abi

Saksi

MaUiki
Bati

Haii
Lahi
Pari

Pdsuhali.

biitse, atbp

at di Lakike.

,, Maige.

,, Mal)Ute.

,, Gabe.

,, y'^akse.

,, Makake.

,. I^ate.

„ Hare.

,, kahe.

,. Par(-

Ngiti at di Ngite.

„ Btidhe.

,, Tagure

,, Milha.

,, Ates.

,, Lupet.

,, Diles.

,, vSumpet.

,, Pules.

,, AHpen.

mln', iaipGi

Budhi
Tagurt

- Milhi
Atis

Luint
Dihs
Sumpit
Puhs
Ahpin

Ang mga sahtang bah(u\

at hkidi hahai, pai^i, e:ahi, iai, butsi, na

lubhtulg matigas (hnggin. Gaye'ui din ang mga palayaw

6 pangakmg gahng sa kastila, paris ng Mangi\ Ii^v^

Bale, atbp., at saka ang mga sahtang kastila na ina-

aii natin, gaya ng auiihel, kiles, kini^^ke at iba pa.

//;>/gi:// sa o at u.

G. ^'Alin iia!n.'ui aitg niga panutong dapat pairahn

ukol sa paggamit ng o at n^ updng mabigyang hangga

ang rnahmit na pag-dakmganin sa pagsulat.^

N. Ang mga panotong dapat sundin ay itong mga.

sumtisunod

:

Una. --Ang sinmking pantig ng mga sahtang tagalog,

magsimuki man sa tingig 6 kaya'y pangtinig, ay dapat
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gamitin ang u na siyang laloMg tumpak at may ma
raming gumagamit kay sa o na lubliang masaguwa

sa unaharr. Halimbawa: utos, nlin(j^, uba)i, usd^ i*lo!,^

huldg^ tiitol, lubdy, kulam, luliog, atbp., at hindi ^)//'.s,

olnig, oban, osd, olol, at iba pa paris ng ginagawang

pagsulat ng mga praileng manaHagalog.

Pdsubali.—Ang mga salitang (>(), opo, ot 6y, joh! loob,

hoo, poot^ pook. totoo, at iba pa, at saka ang mga

salitang buhat sa kastila, gaya ng oras, oros, at ibi't

pang gangganit6.

[kakiwd,—Ang katapusang pantig ng mga salitang

nag aalanganing isukit ng o at /f, magtapos man sa

tingig 6 kaya'y pangtinig, ay o ang dapat gamitiii

na siyang lalong angkop sa ating pagbigkas at pang-

dinig kay sa u na hibhang matigas at masamang

pakinggan.

Naito ang ilang haUmbawa

:

Tul)6 at di Tubii. ^lnniinubo.s :\i di M.imu'mhus,

Tnkso ,, Tuksii. i\Iaramot ,, Maramut.
Buto ,

, ^ Butii. Tapos ,, Tapiis.

Puso , Pusu. Utos ,, Utus.

Biro ,, Biru. 1\itol ,, Tutuk
Suyo ,

,
Suyu. Kutos ,, Kutus.

Dugo , Dugu. Maavos ., Maayus.
Laro Laru. Subok ,, Subuk.
vSul6 vSuhi. Lipos ,, Lipiis.

Buslo , Bushl. Bast(3s ,, Bastus,

Pdmbali.—Ang mga salitang naku! hu! sijs! atb|)

na dapat gamitan ng u at hindi o. Gayon din ang

iking salitang kastila na isinusulat sa Mviki\ natin.

gaya ng Hesus, at iba pa.

I
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Hinggil sa B at p.

G. ^Hindi ba magkaiba ang tunog ng. b at pf

N. Magkaiba nga, ngimi't napapagkamalan ang

isd't isd sa talagang paggamit.

(t. ^vSaan malimit mangyari ang ganito?

N. Ang kadalasan ng ganyang pangyayari'y sa ka«

tapusan ng pangungusap, samantalang sa dakong si-

muki at kalagitnaan ay bihibihira.

G. ^iAlin ang mga panutong dapat sundin hinggil

sa tumpak na paggamit ng isa't isa?

N. Totoong mahirap maglagay ng panutong sukat

taluntunin sa bagay na iyan.

G. Kung walang tuntuning sukat maitatag, ^iwala

na 1bang ibang kaparaanang dapat sundin upang

huwAg mahulog sa kamaru\n ang isang nag-aalinla-

ngan?

N. Mayroon po, at ang paraang ito'y siyang ma-

sasabing tangi na dapat gamitin, sakaling ang isang

pangungusap ay nag^aalanganing isulat ng 6 6 /?.

Halimbawa ang salitang sagip; nang matanto nating

kung it(Vy tumpak na ang pagkakasulat 6 kaya*y

niali, ay kailangang ibahin ang salita at sa htdi*y

ddigdagan ng in (sa halimbawang ito), kung magka-

ganit6'y magiging sagipin, at dito matataya natin

ang sagip ay tumpak, sapagktVt ang sagib 6 sagibin

ay wala sa salitang tagalog. Ganit6 rin ang mara-

pat gawin sa ibang pangungusap, baga ma*t ang idi-

naragdag ay nagkakaibaiba.

Nang lalong lumiwanag ang bagay na ito at huwag
mangyari ang pagkakdmali, ay narito ang isang talaan
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tig sliing mga pangungusap na dapat gamitan ng b

iit />, upang maging liuwarau at batayan sa mabuti

at tumpdk na pagsulat.

B

Anib Sukab Salnkab Sitmkob

Dibdib Sabsab Lagablab Dubdol)

Liblib Tukkib , Duob Ltiblob

Talahib Hikab Loob Knt6b

Panaginip
Alitaptap
Halukipkip
Alapaap
Hinagap
Tiklop

Hardp Hioiop i Sardp
Talop Hihip

1

Lingap
Kupkop IdHp ; Usap

; Hirap Lasdp
i

La-.gkdp

i
Ganap Sagip

;
Kiskip

1 Apuhap Tanggap ' Ulap
' Dahop vSulydp Infp

Ilinggil sa K at g

G. ,;Hindi l>a magkaibd rin ang tunog ng dak"

wdng pangt?inig na ito?

N. Ang k at g ay ii'^iagkaiba nga rin sa Um6g»

tiguni't ruaHmit mangyari ?rn% pagkakdagdw sa pag-

^amit kailan ma't na sa katapusan ng |)anga!igusap.

G. ^Wald rin bang panmong sukat masundin nang

maiwasan ang pagkakdmali?

N. Waki po.

G. ^Wala kayang ibdng paraang dapat smidin?

N. Mayroon po, at anp: paradng ito'y kaparis din

nf sa h at /?, na, sakaliug nag-dalinlangang magta-

p6s sa k 6 g ang isdng pangung'.isap paris ig sa*

19
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lituog bihag sa, halimbawa, ito'y nararapat dagdagati

sa huli ng in upang makilala kung ang pagkakasu-

kit ay tumpak 6 hindi; kung magkagayon ang sali-

tung bihag^ ay rnagiging bihagiii, at dito matatantoag

tiigaia ang pagkakasuiat; sapagka't kung k ang ga

ganiitin, ang bihak ay magiging bihakin, pananaHtang

mali kung hindi man masasabing wala sa ating wika.

(lanito ring paraan ang dapat pairahn sa mga sa-

htang nagtatapos sa k.

Nang lahjttg luminaw ang bagay na ito at malayo

sa mga kamaUan, ay naitu ang isang tahlan ng ihiiig

mgd saUta na dapat gamilan ng k at g talaang ma-

aarhig gawing luiwaran at saligan sa ibang mga sa

litt'ng gangganito.

K

IIaliimivak ! Tahiinik Himutok
Pnkiklak 1

i^.agMk Pukpok
Sindak 1 Siksik Buhok
Tadydk ! Tiktik Batok
(^ayak

i

Hihik Til)6k

Tabiik ! Halik ^ ySuntok
Bulak Tinik vSa]ok

lyak
i

l.alik Subok

Banaag

1.7

1
hantig Tagalog

kiwanag
1

Lamig Alindog
Lagalag [^anig Tulog
Dilag ihig

^

Irog

Liyag Tinig Mulog
Habag Bisig Ilog

Tibag lUbig Bilog
Diiag ranalig H*4nd6g.
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Hin-eil sa D at T.

(t. <;An6 ang dapat meisabi ukol sa d at /?

N. Na, ang dalawang pangtinig na it(Vy nagka-
kdibei, at gaya rin ng niga n;iund ay nagkakaagdw
sa paggamit sa katapusdn ng pangungnsap.
G. lAlih ang mabuting paraang dupat patnuba-

yan ukol sa bagay na ito nang maiwasan ang pag-
kakdmali?

N. Ang tangi at mabuting piradng dapat sundin
ay paris ng sinunod sa b at p al sa k at t^. Ilei-

linibawd ang salitang (iwif: nang matalastds kung ang
pagkakdsuUit niKVy tumpdk at raaparam tuloy ang
pag-aalinlangan at pagkakdmali, ay kaiUmgang dugtu-
ngan sa huli ng in 6 an, at kung magkaganito'y
magiging aiuitin 6 awitan: at sa ganito^y mahuhulo
nangi waking dlinlangan na ang pagkakdsukit sa awit
ay tumpdk, sapagka't kung ang gagawi'y awnl, at ito'y

daragdagdn ng in 6 an ay magigiiig awidin 6 awtda?i,

bagay na hindi tama 6 angkd|>, pagka't mga sali-

tdng bukod sa niali ay wala sa ating wika. Ganit6
ring kaparaandn ang dapat taUmtunin ukol sa mga
saUtang nagtatapos sa (/.

Narito rin ang isdng talaan ng rnga sahtang ginaga*

mitan sa huli ng d at /, updng may mapagkunang
huwaran at sanggunian ang isdng may pag-daHnlanga».
sa pagsulat.

I)

Palakad
Tingkdd
Lakad
Palad
Gagdd
Tamdd
Bantad

Linad
Tiidd

Bayad
Ubod
Sayod
Sanod
I4ig6d

Batid
Litid

IMasid

Silid

Giiid

Siiid

Idngkod
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.Sikat

Dagat
Sulat

Langit
Awit
Galit

Kampupot
Lungkot
PuI6t

Sapit
Salat

Sungit
Sungklt

Oamot
Dulot

Akyat
Tatat

Dalit

Bitbit

Siklot

Takot
Patpat
vSatsat

Waglit
Dikit

Talulot

Supot

Hinngil sa i at Y.

G, Ano ang kaiblian ng i at yf

N. Ang dalawang it6*y lubhang nagkakaibd ma-
ging sa katawagan at maging sa tunog. Magkaiba sa

tawag sapagka't ang una ay tingig (6 vocaI) at

aag ikalawa^y pangtinig {6 eonsonante). Magkaibd sa

tunog sapagka't ang una'y binibigkas na i lamang

sannntalang ang huli ay ya.

G. ^AIin ang mga tuntuning dapat mapagbatayan

ukol sa paggamit ng i at yt

N. Ang mga sumusunod:

Una.—Lahat halos ng niga sahtang wagas na ta-

galog, na sa gitna'y may magkasiping na ta, ie at

io, gaya ug iiAnak, tiAp, tiAk, kiidiApi^ akiAt, &iAfe,

kiAs pasiA, /lAw, 6iA, hiunan, tiope^ at iba pang

gangganito ay dapat pagitnaan ng y ang tinurang

ia, ie, io na siyang karaniwang gawm, at ginagawAng

tiyanak, tiydp, tiydk, kudiyapi^ akiydt^ kiyds, pasiyd,

tiyda, biya, hiyenan, tiyope,

Ikalaim.—Ang mga salitdng tagalog na sa gitni
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nito'y magkasiping ang dalawang tingig na a at i

6 ai ay dt dapat paltan ng ay ni pagitnaan ng y
paris ng ginagawa ng maraml. Halimbawa baitang,

kailan, kailangan, iainga^ hain, atbp. ay ganit6 dapat

isulat, at hindi baytang, kaylan, kaylangan^ iayuga^

hayin. Dapat mabatid na ito'y maaaring gamitin sa

pagtula (liban lamang ang huH), sapagka't siya'y

lubhang malayk sa paggamit.

Hinggil sa V at w.

G. ^An6 naman aug kaibhan ng u sa u'?

N. Na, ang u ay tingig at pangtinig ang w, at

ito'y wa kung bigkasin saniantalr\ng yao'y u lamang»

G. ^iAlin ang panuto ukol sa u at 7vf

N. Ang panutong dapat sundin bagay sa tump^ik

©a paggamit sa isa^t isa, ay il6: vSa niay gitna ng
lahat halos ng mga salitang wagas na tagalog na
leinaroroondn ng magkakasiping na tingig na ua at

ui, ay dapat singitan ng w na pinagkaraniwanan
«ang gawin ng marami. Halimbawa ang mga sa-

Kt&ng btian, iuti, kdlulud, datapwA, saguk, kapuk, la-

su^, tui, buisii, suguil, takuil, huig, buis, bit uin Siihp,

ay dapat isulat ng huwdn, tuwd, kdluluwd, datapuwii,

saguwl, kapuwli, lasuwl, iuwiy buwisit, saguwil, takinvil,

buwig, buwis, bituwin. (i)

Dapat matanto na kung itong ua at ui ay niay

tagliy Bg kudlit na banayad (grave), na sa mahnaw
na sabi'y niaging ua, lu', na taitging taaMgyayari ang

(1) Malimit kong tiidpnDa na ilong- sulitang hdau i'n ay
isiousukt ng bituin, pagsulat ni\ sa ganaug- palagdy ko v.y

walang matibiiy na sah*gc4n at hindi tunipak.
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ganito sa inga saliUlng sinugpungan ng in 6 an, ay
hindi dapat singitaa ng w; hal. : 'ieapulum^^ '^kaU-
buan'', ''kasaniYuan'', *'mapusuan", '^panibughuin'', "piu-

tuhuin'', '•samyuin'', *iarfiia", atbp. ay di dapat gawing
'*kapuluwan'" kakibuvvan",;kasamyuan'\ "niapusuwan'\
"panibugliuwin", pintuliuwin", ^'samyuwin'', ^iaruwin''.

IV KABANATA

Tungkol sa kudlit (o aeento ortografico)

Gi'Ro. ^Ano ang tinatawag na kudlit (6 aeento

ortogrdfieo) ?

Nag AARAL. Tinatawag ni kudlU sa pigudat 6
kaya'y kiuUlt k^mang, ang isang mahit na guhit na
^iydng inilalagay sa ibaba*w ng tiagig (vocal) at si-

yang pinakatanda upang ang mayro(Sn niyo'y bigka-

^i^ig gayon sang-ayon sa sinusunod sa Pagbigkds.

G. (ilhing luigis mayroon sa Wikang 'Tagalog ng
gayong tanda 6 kudlit?

N. Tatlo na siyang palasak na ginagamit sa ating

panuuulat. Ang uoang gulnt ay nagsisimula sa ka-

nan at patungong k<diwa (') na pinanmmagatang
manin (6 agudo), ang ikalavva*y nagbulfuhat sa ka-

liwa ])atul6y sa kanan (^) na {)inanganganlang 6anarar/

(6 grave), at ang ikallo'y ang paglakakip ng dala-^

wang tinuran 6 kaya'y ng] miriia at banayad {^)

oa pinamamagatdn namang salakoi (6 circunflejo.)

G. Sa katag^ng sabi, ^'sa aho nababaliagi ang kudlit?

N. Ang kudlit ay nababahagi sa mariin (6 agudo),

banayad^ (6 grave) at salakot (6 circuniiejo.)

G. t^Paano ang pagbigkas sa kudlit na marilnt
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N. ' Ang kudlit na niariin ay binibigkas na pabigla

at bukas paris ng sa kastila; sa makatuwid baga'y

huwag iimpitin ang tunog kundi bayadng malinaw

at maliwanag; hal. : hagyd, sinid, dilim, akldt.

(t. Ang kudiit na banayad, (^paano ang pagbigkas?

N. Ang pagbigkas sa kudlit na banayad ay ma-

rahan at paimpit: sa makatwid ang tunog ay idina-

rahan 6 ibinababA sa sirauki at pagkdtapos ay pi~

nuputol 6 iniimpit na nagiging makibo: hak: Diwa,

piLW^ gusali.

G. ^iPaano naman ang sa kudlii na salakdi}

N. Ang kudHt na salakot ay l)inibigkas na mariin

at paputol: sa maUnaw na sabi'y nagkdakip aiig tu-

nog ng mga kudlit na mariin at banayad; hal.:

iinhti, miihi, siiso.

Y KABANATA

Mga tutttunin sa pagkukudlit

OuRo. ;Sa:in dapat ibatay ang mga timtunin sa

pagkukudlit?

Nag-aaral. Ang mga tuntunin sa pagkukudlit ny

dapat ibatay sa mga tuntunin ng pagdidiin, pagka't

bukod sa, ang kaparaanang ito'y siyang lalong tiuii-

pak na tampak, ay siyang paraang' lalong madali sa

pag aaral at pagtuturo.

G. Kung ang mga tuirtunin sa pagdidiin ay siyang

pagbabatayan ng sa pagkukudlit, ^rhindi baga lubhang

didilira sa kudlit ang panunulat natin?

N. Oo po, pagka't baw^'t salita halos natin ay
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nagtataglay ng diin, at sapagka^t ganito'y kailangang

magtagkiy narnan ng kudlit.

G. ^Paano ang mabuting kaparaanang dapat pai-

raliu upang mailagan ang lubos na pagdidiliman sa

ating panunulat?

N. Tadhanaan 6 magtatag ng mga panutong ang
gay6't ganitong salita ay di dapat kudlitan, kahi't

nagtataglay ng diin, at sa ganitong paraa'y maiiwa-

san natin ang pagdidilim sa kudlit ng ating mga
salita.

G. ^Ano ang kabutikang matatamo sakaling lagyan

ng tadhana ang pagkukudlit?

N. Marami p6: una'y magiging kaunti ang mga
panutong siisundin sa pag-aaral at pagtuturo at ika-

lawa'y makapagpapabawas sa mga gawaing hindi mai-

iwasaii sakaHng sumusulat 6 nagpapahmbag kaya.

G. ^Marapat bagang^ kudlitan ang mga salitang

tig iisaiig pantig (6 palabras monosilabas)?

N. Ang mga salitang tig iisdng pantig ay dl dapat

kudlitan, gaya ng ka, ko, mo, ba, sa, na, at, pa, ni,

an^, ay^ din, kay, dau\ knng, ng^ 6 nang, man^ atbp,

I^isubali: ang tingig 6 na pinagkaratilian nang kud-

litan baga ma*t di kailangan. Gayon din ang mga sa-

litang di, ntrii, na nagtatagkiy ng kudHt na salak6t

updng matanto ang tunay na pagbigkas,

G. Ang mga salitang pabig'a 6 ang idinidiin sa

huM^ig pantig <?ay marapat bang kudlitdn?

N. Sang-ayon sa pinaiiral ngayong panunulat ng-

maramtng manunulat at mdnanagalog, ang laliat halos

ng mga saHtang idinidiin sa huling pantig ay dapat
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niagtaglay ng kudlit : hal : amd, gabi\ baymu, mahdl.
samboi, banig, tamis, at ibd pa, (i)

G. eiDapat bagang kudlitan ang mga salitang pd~

banayad 6 ang idinidiin sa ikalawang huli ng pantig?

N. Ang mga pangungusap na idinidiin sa ikalawdng
huli ng pantig, ay di dapat magtagkiy ng kudht.
pagka't bukod sa naging karaniwan nang gawiu ang
ganit6 ay mababawasbawasan pa ang napakarami nang
kudh't sa ating waka; hal.: sabi, tulak, sisi, palid,

nayon^ hirap^ kasalo, karayom, lagari, sariwa, pagoilnr,

pagsiiyo, atbp.

Pdsubali: Ang mga sahtang mariaring makayuwis
6 makalahok sa iba, paris ng bdsa sa /)(T;.a, ng bdiia

sa bagd, ng dso sa aso, ng hdpo}i sa hahou, ng sdla

sa sald, salh at sala, ng dliiv sa aliiu, ng kdii) sa kayo
ng dnak sa andk, ng sdkit sa sakit, ng bnhay sa ha^
hdy, ng tdyo sa tayo at iha pang paris nito.

G. ^Marapat bang lagyan ng kudh't ang mga sa-

htang pabagsak 6 ang idiaidiin sa ikallong huh ng
pantig?

N. Ang mga sahtang sa ikatlong huH ng pantig

ay dinidiinan ay nararapat kudhlari, hal. : ddlita, kd~

hinidn, kdpitan, bihira^ libingan, atbp.

G. ^Kinukudhtan din ba ang anga sahtang pasa^

gitsit 6 ang idinidiin sa ikaapat, ikahmi 6 ika ilan

mang huH ng paniig?

N. Ang mgii sahtang idinidiin sa ikaapat, ikahma

(1) Arig sino mang ibig makatanto n^ mga tuDtunin «a

X>agdidilng ilo sa hiding pantig, ay kailani>an,<^ tungiian an«;

baha»:i ng Pagbigkas nani,»- nauukol sa paLfdi(Uin (6 aeonto pro-

s6(hco.)
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6 ikd \\dn inang hu!i ng panlig ay nararapat kudli-

ian, lial. : mdniinuhiiy pdhayngdn, sig.datan, himagsi-

kan^ atbp.

G. Ang kurllit na banayad ^iay dapat bang ilagay

sa mga salilang n:ayro6n nilo?

N. Oo p6, nang niakikilani/ ang salitang kinaro-

roondn niyd ay dapat bi^kasing niaralian at painipit;

liak: aiea, bai\, pnso. Dapat mabatid, na, ang kudlit

na banayad ay sa katapusdn kamang ng salita mali-

mit makita, kailan ma't nagdudulo sa tingig (6 vocal).

Sa simuki ng pangungusap ay di dapit magtaglay ng

tirnuang kudh't. vSa gitna ng mga salitang ugdt ay

wakl, nguoi't mayroon sa mga salitdng piuag-angkop:

hak: hihaaii^ haHiii^ linkhiii, at i])d pa.

O. ^ Dapat batig ikigdy ang kudUt na sakikot sa

iiiga pangungu>ap na mayroon nito?

N. ()o p6, nang mabatid na, ang salitatig kinaro-

roondn niyd ay dapat bigkasing mariin at paputol;

liak : ilukha, Hgit}^ duqo. Dapat matanto, na, ang

kudlit na salakot ay madakls makita sa katapusdn

ng pangungusap, kaikin ma't nagduduk^ ng tingig (6

Yoeak) Sa unahdn ng pangungusap ay hindi nagtatagldy

ng sinabi ng kudlit. Sa kakigitnaan ng mga salita ng

ugdt ay hindt rin nagtatagldy, dapwa't sa niga sa-

litang pinag-angkop ay inayroon: liak : taudaan, .va;/g-

Ida^i, hiijaan.

(t. ^Ano ang kabutihaog ndtatanio sa poglalagdy

ng mga kudlit na l)anayad at sakikot sa mga saii-"

lang mayroon nito?

, N. Marami p6: unang una'y updng makilala ang

talagdng tunog na dapat bigkasin sang-ayon sa daki-
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dalang kud'it at ikalawa'y nang htiwag niagkaynwis-

yuwis ang niga paogungusap. Ilahmbawa ang mga
salitang baga, hasa, salk, at iba pa, ay dapat kud-

litang ng ganito upang huwag mapahihok sa mga sa-

litang bd^^a, bdsa, sdla, sald 6 sald, na may mga ka-

huUigang lubhang kaiba sa mga iyon.

(j. ^:An6 ang siikat masa])i ukol sa *mga salitang

pinag-angkop na may ddang kudUt na sakikot?

N. x\ng mga saHtang ganito na inangkapan n^

pang-anib na /zi; paris ng (^awdng sa aawii, Diasamdns^

sa inasaaiiti, mniyiiUi] sa muiyA, atbp. ay di (kipat ba-

guhin ang tinurang kudlit upang makikiki na ang

mga ganyang sahta ay pinag angkop at saka ng

huwag masira ang takigang kahuUigan at pinanggah-

ngan. (i)

G. ^'Ano ang dipat masa])i sa mga salitang may
kudUt na salak(St ((3 circunf!eio) ?

N, Ang mga sahtang ganiui ay naglaikaro(jn ng

kaunting kal)agulian kaikm ma't sinugpungan ng mga
anyong in 6 ng aii, Kung ang may kudUt na sa-

lakot ay ang titik na (/ ay hindi dapat baguliin ang

naturang kudUt, gaya ng haseiin^ iiik'Mn, iahdan, atl)]>.

Kung ang may kudU't nama'y ang i ,at nng o (it(Vy

nagi;:i:ig u sang ayon sa tuntunin), ang kudllt na

salak(')t ay dapat gawing banayad (() grave), gaya

(l) MiiraTiii iin'-^ na:zh;d);if:o sa kudh't na si]ik()t sa in^a

ganit4)iig salita at lilnahalinlntn n^ I^iidh't na tnuai'n, saj)a«4*-

ka*t aiiila'y anii; pau:bi<j:kds ay tu-^ma sa hnlin!^: kiuiUt na it(>

paris ng md^iiinnnii f(j/> sa halioil^awa. May katwiran din sana

ang mga sumnsuiat ng |^anit6, dingan l^iman^]:; ang ba.Kay na

ito'y bukeSd sa makasisira sa takii^^tin^" pinagmuhin ng saU'ta

ay maaaring mapagkamahin sa il)ang pmgungusap.
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ng tupi ay tiipidn^ ng sungkt ay sungklin, ng laro ay

lariiin 6 laruan, ng lihno ay likmnan, ng .5^ti^6 ay
5W.?iu*n, atbp.

G. Sa mfa salitang tagalog ^ay mayroon bang;

nagtatagldy ng dalawdng kudlit?

N. Mayroon p6, at lubhang marami.

G. ^Alin ang mga panuto ukol sa salitang kinukud'-^

litan ng dalawd?

N. Itong mga sumiisunod.

Una.—Lahat ng mga salitang may dalawdng pan-

tig na kung bigkasi'y idinidiin kapwi\, ay hindt

dapat magtaglay ng dalawang kudlit; sapagka*t gaya

nang sinabi ay dt dapat kudlitdn ang mga salitang^

may diin sa ikalawdng huli ng pantig (6 palabras^

llanas) ; hal. : puso, dila, bati, atbp.

Ikalawd, —Lahat ng mga salitang may tatlong pan*

tig na may diin sa ikatlong huli niyd (6 palabras

esdrujulas) at ang huli'y may tagldy na banayad 6
salakot ay dapat kudlitdn ng dalawd; hal. : ddlitii^

bihirk, ddtapioLi, ndrito, at iba pa.

/A'a//o.— Lalidt ng mga salitdng may apat, limd 6
anim na pantig na may diin sa mga ito (6 palabras

sobredrujulas) at ang huli'y may tagldy na kudlit

na mariin, banayad 6 salakot ay dapat ding kudlitdn

ng dalawd; ha\.: pdsiuiulii, pdhayagdn, pdsulatdn^ md'

nanagalog, mdnanalaysdy, atbp.

Ikaapat.—Lahdt t\g mga salitang ang katapusdng;

pantig ay nagdudulo sa tingig (6 vocal) at ito'y may
daldng kudlit na banayad 6 salakot, at sakd inang-

kupdn sa huli nf in 6 an ^y dapat migtagldy ng

dalawdng kudlit kaildn raat ang pagbigkds ay idi-
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iiidiin sa dalawa; hal.: likh'Mn. Inphin, lap>\dn, atbp .

G. <[Mayro6n baga sa nigel salita natin na nagta-

tagldy ng tatlong kudtlt?

N. Mayroon po, at ang tuntuning dapat pagba-

taya'y itong niga sumusunod

:

Una,—Lahat ng rnga salitang may tatlong panlig

tia idinidiin sa tatlong tingig (6 Yoeal) ay dapat mag-

taglay ng tatlo ring kudlit; hal.: tdladn, titlkin, at

'ibd pa. Dapat matanto, na ang mga salitdng paris

Tiit6 ay kakaunti laniang sa ating wika.

Ikalawd.—Lahat ng rnga saHtang may apat 6 linring

pantig na idinidiin sa mga ito (eS palabras sobres-

drujulas) na sa pagbigkeis ay may tatlong diin ay

dapat magdala ng tatlong kudlit, upang unauna'y

mdkilala ang tunay na pagbigkas at ikalawa'y nang

huwag maipagkamali sa kapwa salita na may ibang

kahulugdn; hal.: pdmahalh.dn, pdni^^^asiwddn, pdmiinhin,

at iba pa.

VI KABANATA

Sa mg:a pang^tilonir tanda ng: pag^sulat

GuRo. ^AIin ang mga pangulong tanda sa pagsu-

lat na ginagamit sa Wikang Tagalog?

Nag-aaral. Itong mga sumustmod: /?ani;//<;// 6

eoMA (,) ; iiildok at pangtigil 6 punto y coma (:); da~

lawdng tulddk 6 dos punTos (:); tuldok 6 punto Ki-

NAI. (.) pangsugpong tulddk 6 puntos suspensiyo^

^. ..... .); pangianong 6 interrogaci6n (<;?); at pang-

takd 6 admtraci6n 0!).

G. ^Bakit ginagamit ang mga tandang ito sa pag-

^ulat?
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N. Ginaganiit ang raga tanda ng pagsulat, maging

pangulo at niaging pangtulong sa nasang lumiwanag

at makapagbigay ng magandang tunog sa mga pa-

ngungusap at pananalaysay, haliin at paghiwahiwa-

layin ang iba't ibang panig na bumubuo sa kanya.

Kung sa pamamagitan nainan ng paugungusap 6 pag-

tatalumpali ay ^ginaganap ang gayong pagbal)a!iaba-

hagi at paghihivvahiw.:ilay sa paraang kung fninsa'y

huminto at magpatuloy ang natigungusap; kung minsa'y

humaba at uniikli at kung minsa'y tumaas 6 bumaba
ang tunog 6 tinig.

Aui:^ pangtigil {6 eouia)

G, iWdkit ginagamit ang pangtigil?

N. Giuagamit ang tandang ito sa pagsulat, upang

hatiin ang mga pangungusap 6 pangkat na maiikli

ng isang kaisipan. Ang salitang kinaroroonan niya'y

dapat tigilan 6 hingahang sumandali.

G. (^Kaildn dapat gamitin ang pangtigil?

N. Dapat gamitin sa mga tuntuning sunuisunod:

Una-Si\ una at hulihan ng pangaiang tao 6 bagay

na siyang kinakausap, hab : Hoy, Tela; lUnong, lialikay

Ihig ko sana, Nino\\ na akiyy dini^^gin mo,

Ikalawd.—Upang paghiwahiwalayin ang mga salitang.

magkakasunod at magkakaparis ang kahulugan kung

walang ano mang pangbigkis (6 conjtmci6n) na nagla-

kip; lial. : An4l hayan ay siydni:^ liikod\ lakds,- buhay

diwa ng niga lao. Aitg nigi piUpinn'y iiiarayangdl, ma-

runinon^:^, magigiting ai bthasiL

Ikatlo.Sa una at htilihan ng mg i kaisipan (6 ora'

eion) na salitsalit 6 pagkakataong mangyari, hal.: **Si'
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Balagtas, ang dakilung anak ng Panginay, ay siyatr^

hari ng aiga niananagalog/' *'Aag mga darakilang aklal

ni Rizal, kung ako'y may salapi laniang, ay bibilliin

ko." ''Pagkatapos kong inig-aral, sakaling hindi niahi-

hinto, ay magUilakbay ako sa Anierika." *'Ang Pili-

pinas, kung dl ako mali, ay tinukUis ni Magallanc>".

/fea/?a/.—Sa unalian ng niga salilang niiioii, (hitapaui,

siibaliy palibhasa, b iqd nian , ktimli, giiyon nuin, dana^in,

disin, atl)p., kung liindi lu])hang malawig ang i^angu-

ngusap; hal. : *\Si Lueio'y pinagsadya ko, nguni't di

ko inabutan." ''lsang talumj)ating maikli, dapwa/l ma-

laman at maringal." '\Si Kiko'y hindi magliihirai),

palibhasa^y maraming salapi".

Kung lubhang maliaba na ang isang pangungusap

() salaysay ay nihilagyan ng tuldok at pangtigil (o

punto y eoma) ; hal.: *'Huwag tayong lub()s na magj)a-

paniwala at magpapakinig sa mga katakata at pama-

pamahiin ng ating matatanda: nguni't kung ma]}u-

buting aral at mahalialagang turu ay aiing dinggin nang

hd)hang mataos sa ating mga puso."

Hindi dapat lagyan ng pangtigil ang mga salltang

buo at maikli, hal. : Si lAiis ay )narunong; si Imcio ay

ditklia; mayaniaya ay dalis ako.

Ang tuldok at pangiigil [6 punio y eoma.)

G. ^Bakit ginagamit ang iuldok ai pangtujilf

N. Ginagamit ang tandang ito sa mahahalagang

salaysay 6 pangungusap na hindi pa buo ang tala-

gang kahulugan, upang mapatangi sa ibang mga tanda

gaya ng pangtigil. Sa mga salitang kinaroroonan niya'y
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dapat tumigil 6 humingang matagaltagal, higit sa

paghingdng ginagawa sa pangtigil.

G. ^Kaildn dapat gamitin ang tuldok at pang-
tigil?

N. Dapat gamitin sa mga panutong sumusunod:
Ihia,—Kapag lubhang maliahaba ang iba't ibang

panig ng mga pangungusap, at ang mga ito'y pi-

naglalakiplakip, 6 kaya'y kapag ang ibang salita'y

may taglay nang pangtigil. HaUmbawa: ''Ang mga pili-

pinong pinangunguhihan ni Bonifacio*'ay nakitunggalt

ng buong sigla, ng Buong puso at buong buhay;
hindl inahntan^ ang init, ang lamig, ang gutom at

ang uhaw; hindi inalala ang kanilang mga ina, asawa
at anak; at hindi ginunita ang bahay at pag-aari,

ang buhay at pamumuhay sa hangad na maitanggol

ang puri ut dangal ng Inang Bayan.''

Ikalawd.—SdL unahan ng mga pangbigkis (6 eon-

junci6n) nguni, datapinaa^ palibhasa, gayon man, atbp.,

kung ang mga pangungusap na magkakahiwalay ay

niay kahabaaa. Halimbawa: '*Malabis ang pagmamahal
natin sa sariling lahi at masugid na pinagsusumika-

pan ang kanyang ikasus'ulong at ikadadakila: nguni't

kasakitsakit ang mga nangyayari kung magugunitang

ang ildn ay hindi na nakakatulong bagkus nakaka-

hambalang pa sa ating matuling paglakad "

Ikatlo.—Upang paghiwahiwalayin ang iba't ibang

panig ng pangungusap, baga ma't nauuwi rin sa ka-

hulugang pinanggagalingan. HaHmbaw^: ''Kamalig na

kugong may apat na sulok na parisukdt : gadipang

pasibi sa kaliwdng panig at gatatlong dangkal na

panambil naman sa tatlo pang balisbisan; balag sa
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harapang pulos na daliong tuyo ung naadadalang na

habong; isang pagapagahan|f halos dikit na sa bu!)u

iigan ng kamahg, tahanan ng iiiay aii 6 bantay
' batis, at kinasasandigan ng i^ang niahal)ing hagda-

nang kawayan Banaag al Sikai.

Ang dakiwdng tiilddk {6 dos /iioilos)

G. <;Bakit ginaganiit ang dalaiedng iitllok?

N. Ang tandang ito'y ginagamit upung niakilaUi

ang niga pangKuigusap na buo 6 may sariUug kahu-

lugdn. Sa kinaroroonan niya'y , dapat tuuiigil 6 hu-

minga ng malaon, mahigit sa kaUunang ginagawa sa

tuldok at pangtigil.

G. ^rKailan dapat gamitin ang dala\sdng tuldok?—

N. Dapat gamitin sa mga ganitong ptinuto:

i„-—Bago bumanggit ng mga salilang sinipi, hal.

:

Sinadd ni Rizal na: Ang wika ay kdlnln'i ng bayan.

2.—Pagkatapos ng unang bali 6 geilang sa mga
sulat, hak: Malnil mi Ginoo: ld'!ia7r^g<ip l:o ang in~

yong liham ....

3.—vSa hulihan ng mga saHlang h'ilnnli'iwh, pagha-

limbawk.

4,—Sa mga pasiya, palagdy, kautusau, atbfK. pag-

katapos masabi ang dahikin 6 -ali'j,:in : lial. : Akona
nakalagda sa ibaba nitd'y )iagsasahi: .V / . . .

5.—Sa unahan ng mga salitang i^atr^tapos sa niga

salitang nauna: hal. : '^Namalas ko kagahi si Lueio;

maringal ang suut at makisig paris ng dati."

6.—Pagkatapos ng isang makabuhi]i:tng palagay o

paghahaka kaya na niay saiili nang kahuhigan, at

siniisundan pa ng iba*t ibang pangtnigusap U|)ang

humaba kaya, lumiwanag 6 patetuiKuian ang gayong
20
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paghahakri. Ilalimbawa: *'Wa1a naiig makapangyarihan

sa Sangsinukob paris ng sandata: siya ang nagguguho

sa lalong matitibay na bayan: siya ang nagwawalat

sa lalung magagarang kuta: siya ang naggigiba sa

laling maririkit na kaharian at siya ang pumupuksr:..

>a lal6ng matatapang at mababangis na kaaway."

/Ihi^ tiildok .(6 pft^^f<^ jinal)

C ^Bakit ginagamit ang iuldok?

N. Ang tandang itoA^ ginagamit upang makilala

na ang salilang kinaroroonan niya*y may ganap na ka-

t! ilugan. Alin mang salitang may taglay na tuldok

:iv dapat tumigil ng malaon, upang huwag mapaia,

1 k sn mga salitang sa kan\a'y sumiisunod.

('r. , Kaikui dapat ganiitin ang tuldok?

X. hapat gamitin sa niga sumiisunod:

/ '}ui, Sa mga salitang may ganap na ganiip na

kahulugan. Halimbawa: ^'Naniniwala akong lubos na

mav isang Lumalang na siyang lumikha sa araw,

buwan, lupa, tubig, ilaw, tao, hayop, atbp. Nanini-

wala rin ako na ang Lumikhang iya'y karunungdu

nungan, makapangyariiian at maawain. Nguni't kung

pagkurukurfiin ko ang kanyang pagkalalang ay ma-

iinaw kong nahahagilap sa isip na hindt mandin

urmpak."

lkalaa'iL-~">ci mga salitang dagli (6 abreviado) upang

mdkilalang ganito, hal. : JJh. A'gi^., (r., at iba pa.

An(j paitguiapoHii iitldok {o [^tintos si{spaisivos)

iX e^aan ginagamit ang paHiisugpiyng tulddkt

N. Ang pangsugpong tuldok ay gimigamit kailari

nia't ang isang pangungusap ay napiitol 6 kaya'y
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hindi buo. Ang kiiiaroroonan niya'y dapat na tu-

iiiigil ng surnandali, gaya ng ginagawa sa pangtigil

C. <:Kailan dapat gamitin ang pangsugpong tuldok?

N. Dapat ganiitin sa mga ganit(3ng tuntunin:

i.)—Sa mga salitang hindi l)u6 at p>arang nasugpA

ang talagang kaluikigan, haL : '*Ang tao'y nagnuunuli

sa munt!, umuimlad, hiurdaki, tumatanda at pagka-

tapos. ... ay namamatay."

2.)—Kapag ang pangungusap ay may buong ka-

hulugan, nguni't kaiUingang tumigil updng makik\la

ang takot, pag-aalinlangan 6 pangyayaring hindi ina-

asahan:hal.: *'Pinaratangan akong nagnakaw, ngunil .

kabulaanan ang ganito.
'

3.)—Kapag pinal)al>ayaan 6 inaalis ang isang panig

sa pagsipi ng iking pangungusa]) Halim!)awa: *\Sa.lr]

maa may mamumulnman at nunggagawa may may
lup^ at magsasaka, panginoon at alila, mayaman at

dubha; ang aral ng Sosialismo ay kailangan. ..." !l.!-

naitg at Sikat.

4.)—Ang mga salitang pahikl^ihikhi, pautalutal 6

p^putolputol. *'ILi!imh:iwa : ''A . ako*y tu . . . tu!>\

sa . . . ha . . bavan nC" . Sam .... Samni . . ,

piro.

Ang pangtanotu^^ (6 i>ilcrf<>g(ici6n)

G. ^;Bakit ginagamit ang pan<^tan6ni!i^

N. Ang tandaag ito'y ginagaiuit upang makilaFa

ang tunog ng ' pagtatnnong.

G. ^May iking hagis ang tinurang tanda?

N. Dalawa: isa'y pangsimulang tanong (^) at ang

ikalawa'y panghuling tan6ng ("0
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G. ^iGinagamit ba ang dalauang ito sa lisang pa-

ngungusap laniang?

N. OvO p6. ILilimbawa: ^Saan ka paroroon?; ^Saaii

ka galing? Gayon ma'y dipat matanto, na maaari

ring gamitin ang i a hiniang at ang isring ito^y ang

panghuling tanong: liai.: Sino ka? tao ka ba 6 hayop^^

G. Sa lik()d ng panghuh'ng tanong na niay salitang

sumiisunod, ^:it6 ba'y dapat magtaghiy ng malaking

titik?

N. Kung ang [)agtataa6ng ay maikh\ ang salitang

sumiisunod ay di dapat m^gtagkiy ng malaking titik:

Iial. : Indng, i,naqaqnlit ka ha sa akin? inagtatampo ka

na ba? Nguni't kung mahaba na'y kailangan nang

magtagkiy ng makrking titik: hak : (^Sino sa atin ang

lalong pangahas sa ikaw ay gumawa at sukat nang

waking kapahipaliintulot? ^Sino sa atin ang dapat

bagsakan ng sisi at kapuhlan sa ikaw ang siyang

may kagagawan sa kiluit ng nangyari?

\nq panalakii (o ailnnraeidn)

O, ^'Saan gamit ang panataka?

N, Ang tandang ito'y gamit sa mga pangungusap

iia may pagdaing 6 i^agtataka.

G. t^lhing hugis mayroon ang pangtaka?

N. Ang pangtaka ay may dakiwang Iiugis: pang-

simnla (;) at panghuli (!)

G.
t!
Dapat bagang garnitin ang dahiwang !t6 sa

isarg pangimgusap?

N. Opo. Halimbawa : ;
Anung hirap nga naman

ng mabuhay! ;Ak6'y talagang sawing palad!

G. c-An6 ang karaniwan nang gamitin?
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N. Sa mga salitang maiikli ay karaniwang gami-

ti*y ang panghuli lamang, hal. : Ah! Ohl Abd! Ikdw

pald! Sa mga pangungusap na lubhang mahaba ay

dapat gamitin ang dalawa; hal. :
i
An6ng pagkarikit-

dikit pagHiasdan ang buwan kung ito'y manlng-

iiing na maningning sa karurukan ng langit at ka^ ala-

salamuhk ng mga tala at bituwin! iAnong pagka^aya-

saya ng araw kung sa Silangana'y unttunting nag-

sasabog ng kanyang mga sinag at nagpapalaganap

ng kany^ng magandaog liwanag!

G. ^Mayroon bang pangungusap na ginagamitan

ng pangtan6ng at pangtaka?

H. Mayroon nga pong pangungusap na ginagamitan

iig dalawang tanda; sa malinaw na sabi'y ginagamit

sa tina ang pangtanong at sa huli'y pangtaka 6 ka-

yi.*y magkabaligtaran (vi(eversa). Halimbawa: <iAn6ng

kinaiaman ng tao sa karunungan ng Dios! jAn6ng

kabuhayan kayd itong nangyayari sa atin?

G, ^Ano ang pinapayagang gamitin sa ating wiki\?

N. Sa wdka nati'y pinapayagan ang paggamit ng

dalawang tandang tinuran sa hulihan ng isang salita

at nagsusulit ng pag aaUnlangan; hal. : diyata!? ako!?

na, ang tut3.6g ng pangtanong at pangtaka ay nag-

lalakip.

VII KABANATA
Sa mga pangtulong: na tanda ng: pagsulat

GuRo. ^Alinalin naman ang mga. pangtulon^ na

tanda sa pagsukit na ginagamit sa ating wika?

Nag-aaral. Ang mja sumusunod: knlong 6 v\,

RKKtESlS 0, iuldik 6 eoMiLLAS (** "), pananda S



310 PAGSULAT

APosTRoro ('), onhit 6 RAYA (—) at panghati 6 GUior^ (-)

G. ^Kailan dapat gatiiitin ang kuldng (6 parente-
sis) ?

N. Oinagirnit ang ktilong kailan ma't pinuputol
i^ng kabuuan ng isaug p.\ngungusap 6 salaysay ng
mga sahtang pangpaliwanig. Ililimbawa: ''Ang mga
iiakagugulantang na dis^niaan (na supiil noong araw
ay naglial]c*ri na at luingga ngayon) ay isa sa mga
pagkasulong at kabihasnaug ilinuturing ng Sangka-
tauhan/ "Ang Dagat na Pula (Mar Rojo) ang siyang
diuniano'y dinaanan ni Moises/'

Kapag ang pangungusap ay maikli. sa lugal na
kul6ng ang gamilin ay pangtigil ang iaihahalili. HAlim-
bawa; **Si Luis, na kaibigan ko, ay naglakbay sa
Tayabas."

O. tJvSaan ginagamit ang inldik (6 eomillas)?

N. Ang tuldik ay siyang ginagamit sa una at huH
ng mga salitang sinipi, lalong' lalo na kung mahab^,
Ilalimbawa: Sinabi sa Noli nie tdngeye ni Rizal : ''Wa-

lang ibdng iniisip ang mga binatc\ natin kundi ang
pag ibig at paggagalak: niaraming panahon ang ka-

nilang ginugugoi at gum igawa ng walang puknat upang
madaya at masiraan ng puri ang isang dalaga kay
sa mig-isip ng ikagdgaliui^ ng kaayaag bayan'\

Ginagamit din ang tuldik upiag ihalili sa titik na

tumba (letra cursiva) 6 kaya y nang mapal)uk6d sa

ibang pangimgusap. Haliaibawa: *'rmatawag nx *'ba-

yan" (6 /hii'a./) ^ ang biaiibuo ng maraming tao:'*

G. ^;Saan dapat gamitin ang pa'iinda (6 ap5scrofo)?

N. Ang panarida ay siyang isinisingit sa dalawdng

sahtang pinagduduob, at siyang ginagawang tanda

tipang makilala na ang kanyang kinarorona'y may
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iualis na isa 6 elalawang titik. Ilalinibawa : Akiy

y

lukha sa lagal na akS ay dnkUii\ Ang kasihing'iHa*

y

siyd)ig si'nisikatan n(j Araw sa lugal na isnlat na .1? ^

kasilanganan ay siydny^ sinisikatan ng Araie.

(t. ^Saan ganiit ang guhit (6 raya)?

N. Ang guhit ay siyang tandang ginaganiit sa niga

pag uusap, kailan nia't nagbabago ang nangungusap.

Ilalimbawa ang suniusunod na salitaan

:

- Tayo'y kinakailangang nia^sika[)--ang sabi Hg

.isa.

- -vSa ano?- ang usisa ng ikakiwa.

—Bali! parang hindi nio balid na lavo'y naghi-

hirap.

Ginaganiit din ang guhit wa unahAn al huli ng

inga salitang pasahTsaHt, hah : "Dapat akdahaniB ~

ang wika ni \'oltaire—na ang niadlang bayang l)an^

sag at kilald. , . . ay pinanianiahalaan ng inga akkit/'

\11I KABANATA
Aiig^ panghati at ang: paraan ng pagkakabahabahagi ng mga panti^

(rURo. (:An(3 ang ibig ipakilala ng panghati ''*

^ihon)?

Xag-aaral. Ang pangliati ay siyang nagpapakilala

!ia ang isang pangungusap ay liindi bu«T

(t. <; Paano ang niabuting paraan ng pagbal^ahagi;-'

X\ Kung tayo'y sunulsulat, at sakaling inangyari

na sa katapusan ng isang talata (6 renglon) ay liindi

niagkahusto ang isang buong pangungusap, ito'y ki-

iiakailangang hatiin ^ husto 6 buong pantig upang

nialagay ng tunipak:hak: na-sa, huq~t6n(j, pa la-gdy^

d-na-san.
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G. ^Tutup:ik bagd aiig pagbabaliaging ganito na

ang isang lingig (6 vocal) ng isang salita ay niatird

sa isdng talata?

N. Ang niga salitang nagsisinuila 6 nagtatapos sa

tingig' (6 Yoeal), ang tingig na ito'y di dapat ilagay

na siyang siyii laniang niaging sa nna at maging sa

luili ng talata. ilalinibawa ang salitang a-ba-ka-dd

ay lilndi tuiupak knng ihilagay ang a— sa katapusan
iig talala (o liaea) at ang (yi-ka-dd ay sa kabila

naman. (Tayiui din ang snkat masabi hinggil sa sa-

litang fo-[<.' o: ilo'y hindi dapat hatiin sa ioto sa

talatang kitapusan ut ang o ay sa kabila naman.
G. ^il^iauoang pigbabaliagi si mga salitarig ngat^

N. Ang mga salitang ugat (6 raiz) ay di dapat

liatiiu katuUul ng ginagawa sa mga salitung kastihi,

kundi ang natutumpak ay hatiin paris ng sa ating

pagbigkas. 1 lahmbawa : inkdoni:, kud-!il, /)a/-/(f?ig, at

ibii pa, at IiiinH tu kl6}ig, kii -dlit, pa t!d)iQ.

G. ^/Paatio ang tiunpak na paghahati sa mga sah-

tang l)inawasan (6 sineopado)?
^

N. Ang mga sahtang binawasan na hibhang ma-
rami sa sariling wika, g^^}"^ iig fnalicid, agwat, takwil,

kiilulwd, kahiiillialian, atbp. ay dapat paghatihatiin ng

ganito: ruat -:cid, a;^~icdf, tak~icil, kd'hU-ad, atbp.

G. ^Paano ang mabuting pa,babahagi sa mga sa-

Htang pinag-angkop?

N. Aiig mga sahtang pinag-angkop sa pamamag-
iuin ng mga anyo (6 partieula) gaya ng pag, niag,

al iba pa ay dapat hatiin nang huwiig masisira ang

gamtong pagkakahiwahiwahiy : liah : pag-^a-sa, pag-

i big, }nag f sih, uiaga ka- la.



BALAKILANG TAGALOG :n:c

IX KABANATA

Ukol sa pagsulat ng ilaug salita {)}

OuRo. ^Paano ang pagsulat ng ni:^?

Nag AARAL. Itong nii ay salitdng dagli (6 al)ie-

\iatura) ng uan(j, na pinagkaraniwanan naug gawiag

gayon. Dapat niabatid na ang /?g ay isinusulat ng ganiU>

kaiian ma't pang-uKol (6 |)iepo>ici6n). Kung paugl)agc^

{6 adverbio) ay dapat isulat ng natu^ na nakakatuui-

kas ng noehi 6 niyon, at di dinagli (6 ahre\irulo) i!;^.

(^'ayon din ang dapat gawin kapag nauukol sa i^aug-

bigkis (6 conjunci6n) na uakakatrnubas ug ///>./ ///4

L^nusulat dia ng nanL:^ kaikiu nuLl l)iaubu6 ug im

at ng pang anib (6 ligaz6n) nii.

G. (iPaano ang pagsulat ng ini^a?

N. Ang rn^^a ay karaniwan nang isulat ng ganil ''.

Siya'y salitang dagii (6 abrewiatura) ng uiancji.

G. lAlin ang tuntuuin sa pagsulal ng anyong /^' /:.''

N. Ang }na;^ ay dapat lagyan ng i^ang panghati

(6 guion) kailan ma't iniaangkap sa niga ugat ui

iiagp^ipasinnila sa tingig (6 \<ical) na tunuitukoy sa

ano man, nnging sa pangwatas at uiigiug sa pauL;

diw^i: gaya ng nai^^-aln'i, nnKi a/ai niaarsa(\ auiaauii^.

(l) Minarapat kow^ \m\i:^]'^ii{\\ n^ isaiiir knbMnilu na nnw-

ukul sti mga paraan 6 hairis ivX pairsuhu iig Wnw^ saliian-

tMgalog. iipanir nialaaas:ni an.ir p i<xkak,'n1>aihan.ii* aun^^y^syat'i

rgayon na itnnai)unga iig kiiwairni ng luntanin<j: (Ui(>'i! isundin

f-.g niga luytrsisisulat. An^f n^ga tuntuniu'i n:ilala.i^da s;i l>a,t;it>

na ito ay nasasalig sn atin^ katutuUon^ ]):i2,!aL';k;is ;U. sa mg;*

panutong siniisuniSd sa Halaiala.
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viiiif iuiL Kung ang ugat ay nagpapasiniula sa pang-

iiHig (6 eonsonante) ay di dipat pagitnaan ng isang

pan;j;lrati (6 guion), hal.: }}(H^ul(>y^ viagpasok, mach

G. ^Alin ang panutong siniisunod sa pagsulat ng

'inang!

N. Itong anyong nhni;j[ ay dapat gawing mang
pagka iniangkap sa ugat na nagpapasiniula sa tingig

(6 vocal), gaya ng maiigisda, niaui^iitani/, Kung nag-

])apasinuila sa ])angtinig (6 eonsonante) ay di^ dapat

oaguhin, gaya ng mangliiili, nuiai'^hanap. Dapat ala-

m\-\% sa anyong mani!^ ay nagkakabagobago ang

oi^inudang titik ng ugiit sang-ayon sa tuntuning si

nusunod sa kanyang kabanatang kinaiiukulan.

(r. ^Aliti ang mga tuntuuin sa pagsulat ng pagf

N. Kung ito y idangkap sa ano mang ugdt na

n igpapasimida sa tingig (6 vocal) ay dapal, lagyan

ng isang panghati (6 gtuon) sa ikaliliwanag ng pag-

sulat at ikaliilayo sa kaniilian, gaya ng pa(j isahin,

pag-awayan, pai: thig, pagasa^ piginis. Kung nag

^)ipasinuila namin sa pangtinig (6 eonsonante) ,ay

hindi kailangan ang patighaii, gaya ng pagsaingan,

{ytie^hiynin, pagsulong, pa^^^knskos^ pagtUiilog. Nguni't

tsting ang pag ay nauukoi sa pangbigkis ((3 conjun-

rion) ay dapat ihiwaUiy sa ano mang salitang su-

nuisunod, Iial. : I^\G ikdw ay naglaio ay papaluin

kifd, pag Inmapit ka ay bihigyan kita ng pnto.

Cj, ^'AHn ang patakaran sa pagsulat ng pangf

N. Kung tumutukoy si pangwatas at iiiangkap sa

ugiit na nagpapasimula sa tingig (6 vocal) ay dapat

gawing p(ing, gaya ng pangisiiain, .pa)igi{tangan, Kting
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bumibaiiggit naiuin sa pangdiwa at iiangkap sa ii:^U

na nagpapasimiila sa tiiigig dia ay dapat pagitoaan
ng isang panghati, gaya ug pau-uu-koly, />a/?g-(nn7>,

pang aliw/ piUK^ahit. Kung ang ugat naiua^y nag^isi-

'mula sa pangtinig (6 eonsoaante), tuniukoy man sa

pangwatas 6 sa pangdiwa ay liindi dapat baguhin, gaya
ng pani}hulilian, pangbalo. Dapat alaunug nagkakabago-
bago ang niga unang titik ng nig i ugat sang -ayon
sa iuga tuntunin nitong anyong /><;;.'.; ua ilinakda sa

uiga kabanatang nangauna.

G. ^Paano ang pagsukit ng paoka?

N. Ito'y dapat idikit 6 isiping sa ugat kaiLiu

ma't ^lnmutukoy sa paugdiwa ang kahuhigan, kahi't/

na siya'y magpasinuda sa Hngig 'u voca]) at pang-
tinig (6 eonsonante), giya ng p^i^kuuuik, pagkaasa^

pagkatakoi, pagls^ahulog. Kung ang kutuluraa ng pagkd
ay n:iuuvvi sa pangbigkis (6 eoniunei^ui) ay dapat
ihiwakiy, liak : Pogkd iluuuupdi nio i!o av kaga(jalitiut

kiid; pagkd akd (uig iuiaiaia^ig ;;m^'v sasnasagdi (ikd

agdd.

G. ^Paano ang.pagsu'at ng kapag at kapagl^a?

N. Ang dahiwang ito'y dapat isukit na hiwalay sa

mga salitang sa kanya'y sumusunod,

G. (^Paano ang pagsulat nglamg^
N. Ito'y dapat isuLit na li'wakiy sa mga salita ng

sunrdsunod sa kanya. Itong kung ay dapat isulat ng

ganito, at hindi kun sai^agka't ito'y garil kung iba-

batay din lamang sa ating pagbigkas.

G. <;Alin ang tuntunin sa pagsulat ng kung di al

kund\f

N. Angkung di (dalawang salita) ay isinusulat ng



:»U) PAGSULAT

ganito" -kung pangbago (6 adyerbio), at ang kimdi

(isang salita) ay ganito dapat isulat kung pangbigkis

(6 conjunci6n.)

G. lAUn ang pdtakaran sa pagsulat ng% man^ ilin

at niandin?

N. Ang niari din (dalawdng salita) ay ginagamit

sa pagpapatibay, hak: sinunotl ko na ang inga ininios

al ako pa man din ang pinantsalian. Ang inandin

(isang pangungusap) ay gindganiit sa pag-aaiinlangan,

lial. : tila mandin ikdio aui; tindlaieag ai hindi ako,

G. ^:Paano ang pagsulat ng may?
N. Ang pagsulat nit(S'y dapat ihiwaldy sa niga

pangungusap ria kanydug kasunod, kahi't na ito'y

luagsiniuk'i sa tingig o pangtinig, gaya ng vuiy ari, may
hahay, niay lao, niay salapi, at hindi mayari, uiay'

haliay, niaylao, atl)jj. gaya ng gawd ng ikin.

G, ^;PaarK) ang" pagsulat ng )nan?

N. Itong )nan ay dapat isukit na hiwakiy sa ano

matig pangungusap na sa kanyd'y nduuna, gaya ng

sino nian, ano rnan, alin n'aity (yag<f nian, ako man^

st l.uis nuDi. (i)

G. ^' l\iano ang pagsukit ng paT'

N. Dapat isukit ilong hiwakiy sa niga salitdng ndu-

laia sa katiyd, gaya ng ano pa^ ako pa, ikaw />(Z, siyd pa.

Ct. (^Paano ang pagsuhit ng mga saUtang dambdt

(6 dobk^) ?

N. Ang mga saUtang dambdl ay isiniisulat ng iisd

6 magkasiping kailan ma't hindi pinamagitanan ng

(1) Ilindi kakrnuUi 'myx lUipiipuiui kon<^ sunuisulat ng 'S-//^^»-

v^}nn, ari'Hiian, iiiint)i<ifi iia anu; nin» ay idinidikit. Sa gandng

haka ko'y Irhuli luiiipuk aug trnBilung pagsukit.
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pang-anib (6 ligaz6n) (/ ai ng gaya ng isdisd, ilanilin^

anoano, alinalin, sinosi^io, saiuasama, f^isanpisan, dikit

"

dikit. Nguni, kung pinanrigilanan ng pang-anib (/ at

ng ay dapat pagliiwalayin 6 gawing dalawa n})ang

gumanda ang pagkakahanay, nniikli ang niga paiign-

ngusap at sa biglang niasid ng isang burnabasa ay

huwiig niakalito sa paningin, gaya ng inasainang nia

sarna, niabuling inabuii, nuuiianing maranii, nialakini^

nialaki. Kung niga salitang ang inuulit ay ang huling

dalaweing pantig 6 kaya'y ang ugat av dapat ]»ag^

isahin, gaya ng nai^kisldhkisldl^ nai^^iun di^^iuai d^^ }ia^^^

iinqiniin(fin^ nagi^ialasmalas,

X KABANATA

Tungkol sa mga salitang: hiram (1)

Gi'Ko. ^;AIarapat l)a tayong huniirani sa il)ang

wika ng ilang pangungusap?

NaG'AARAi.. ()o po, kinakaikmgan nga natin ang

panghihiram, sapagka/t kung totoo niang ang Wikang

(2) Sasaninntnlaln'n ko sji keibimatani»' ito an*^ akinu- p;j<jr-

papaliwana«j: hinggi'l sa ])aLnata]otalon?'^ nan'/yayai*i nkol sa

inga salitan<r hir'ara. Luhliang niarami ang na<jcpapa]a^ay at

sumasang-ayun na ani< mga salltanii: hii'am ay dapat isulat<

sang-ayon sa ])aiumulat natin;^ ginagawa, |>aris sa liaHml)awa

ng PdipiiUh'^, Esjn(niia^ Am''rika, Karias, ath-p. iMay msrami
rin naman ang nag]iupaia*^a3 na dapat i^alang :tng pagkaka-

snlat ng isang salitanL'' hiieUi": sa kata^^an,^!: sabi'y liuwag

Mbagulun ayon sa |)in;uiggal:^ngan, hak: rHipinas^ hUjian'i,

Atmrii'a, at il)a |)a. At. |jara sa akia, yamang an^ isa't isa

ay may katuwiraa]^' ]»inagbabatayan ay kaj)uwa ko sila igi-

nalang gaya ng mabaliasi sa kabanatang ito.
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Tagalog: ay isang salltang Ittbhiag iiiayaman ^sa.yiuga

-katiitubdng .tingig ay 'totQ6-,'riii' tiainaag .May ' Umg:
pangurigtisap-; .tia wali sa'-atiti '^o|uni*t " liibhaog, ^ kai--;

iarigaii.-
,''''

,/
" ' '.

G'. ^Aling wika 'Bng . dapat litraiMti?

N. Sang-ayon .sa kasaliikiiyang .oaagyay'ari, , ang^

wikang kastili ay siyaag
" hlhiralnaii' naiin , ng, mga.

saliting. kailatigaii,
.
sapagka't dito^'nahubog 'atig ating,..

dllk tia'og lubhatig mahabang panahon, at 'kung wala

sa kastiE ay sa ingle.s, , na, ri.gay6'y imtiLmttng ria-''

' tiasok 6 ipiiiapasok • sa ating isipaa at kiiiig wala ' sa

ingMs ' ay sa ibang wika- nainan.

G: r^Paano ang gagawiiig .paiighihiram?

N. Aeg paiighihirtitn na ating gagawin ay dapa't

masalig sa dalawarig iiri :
.
salitatig hiram na. aariin at

.... salitang hiram na^isasaitlt» (1)

'Ct. £Aoi> a.ng ibig sabihin ng saUlang hirdm " na

dariitif'

,N. SahtAng liiram na aariin, ibig sabihi'y ^ang' mga..

hiniram na pangttngusap «» iaayon sa katntnbong:'

pagsiikit,, ng; atiog wika. ' Ilalimbawa : Espanya, H.eo-

grapia, Pilmopia, HnUo, Himn, PasU'Uul, at fba pa..

G. ,^An-6 naniin an,g' katutnran .ng saUiang hirdm

na isasauU? ''..

,
. N. "Salitang' hiram.na isasault, 'ibig sabihi*}' huwiig;

tia-ng"' baguliin ang pag-kp.'kdsukt sang-ayon 'sa pinang-'

galing-an: 'hal. : Espana,- -Jap(Ut^ GramdUea, -Retortea^.

Eamora, zarzH-eia atbp.

(!) A.B.g pagha!>Hh.,ttgiGg it-6'v .s.iiiipi ko .kay^ G.. .E.usebio-

,Dalii2, '
'

"'
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G. Sa aling pagsukt, ^;aiin sa dalawa arig laloiig

inabuting gaBiitin?

N. Ang paggamit sa salitung hiram na isisatili ay

lubhang malaya sa isang sumusulat; alalaoii baga'y

c\ng maibigang gawin ng sino man.

G. ^Dapat baga layong humiram sa ibiing wika ng
isang pangiingusap samantalang sa ati'y mayroon
naman?

N. Kung ang isang salitang hiliirami'y mayrodn din

namiin sa atlng kaliunbas, hanggu't maaari'y fjindf

dapat gamitin ang naturang saHtang hiram. HaHm-
baw^a : ang saHtang l'ratro, hangga*t mangyayar}\y

huwag nating gamitin itd sapagkiVt sa ating wika ay

tuayroong l)ulaan\ gayon ang Pdmahalaan sa Gobienio^,

ang Pandnan'li sa luilr/^endi'nDa, ang Pdaraldn ga €0-

^l^-'gio 6 Kseuda, at iba pa. Gayon ma'y mangyayari

ring gamitin,lalong lald na sa ikaliHwanag ng salita, hal.!

iiulaaii 6 Uatro, Pdiiiahalnan 6 (robierm, at iba pa.

G/ ^-Ano ang dapat gawin tungkdl sa pag-angkin

ng mga salita?

N. Ang isang salitrmg h.inlm na inaangkin na ki-

nagdgamitan ng mga tilik na wala, sa atin ay dapat

na ihanap ng katumbas, kawangis 6 katalamitam sa

sariling wika.

'

;XI.^KABA,NATA

^:iutt| •faasG mi pagpapalit' sa Wlkang Tafalof n mp UUk

na wala-sa kaaya

GuRO. e'f*<i^^ci<^ ang, pagpapalit' sa \¥ikarig Tagalog:

rag mga titik na wall sa kanya?
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NAG;AARAL.""-;Gaya tia; ng " iiasabi, ' aiig isaog salitang

<layo tia kinasasattgkapaa;" ng
. iiiga' titik-.aa wala 'sa

atiii ay- dapat na ihanap- itg titik na .katiaibing,' ka-

tiilad 6 ^katalamitam.
;"'

Ukol 'S'k- €. \

G. lAm ang katumbas Hg titik na itd sa atin?'"

N. Ang titik na iyan
,

sa mga salitang, kastiEng'

-ca, C0, eu', ay katiunbas sa tagalog ng ka, fe#, ku; hal.:

vaca, eobre, euadro, atbp. ay dapat gawirig baka, kobre,-

'

kitadro. Ngiini*t sa mga salitang ce, ei- ay kawangis

fig s sa atin; p. h.: CicerSii, eeduia, eeniimo,- ay dapat

isulat ng'"'Siser6Hf seduia, sentima,

: Hinggil sa ch.

G. -' lAno' ang- katumbas ,ng ciif
"

N.-- Ang katumbas'na^,, katunib^s ng titik na it6 m
.ati*y ang pagsasaina - nf i at s. Halimbawa: ,.C>ma^

ehapa^^^ehaptn^ eha^ ehieharron, laneha, ^hmolate^ 'es'ea-

beehe, aydapat gawing Tsina, isa'pa, 'bapin/' Im^- dsii-'

sarihi, la-ntsa^ tsikolate^ eskabeise, (i)

T'ungkol sa /.

"- G.
; lAtm -ang kawangis, sa- atin 'ng' /.?

-N.- Ang titlk na ito'y- kawangis ,ng p; kayil dapat

Isulat ng' Pf^&o, pilibusiero, peria, ripa ang mga sa*,

litang kastil^iig, Febo, fiHbMstero, 'leria, rifaA.-

"

(l)" Liibhaiig ;nmraini ang ' HtlpiipanHin koiig aiig' fA, ay-ifci-^

«itniiMng' lainaiigsa n^ .kaya. kaiig gaw-in ang s'heipa^ ehmpin^

ieinelm^ .cM, &.y .sapa^ sapin^-knm. «i, "m|a-,sa]itatig bakeSd' sa

pari§it &y liioeli iingktSp sa taliigang kittuturan.'
'"''"
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(Heol sa j.

G. ^Ano ang katulad nit6 sa ating wika?
N. Ang katulad ng titik na it6 ay /i. Halimbawa:

Japdn, jardiri, janu)n, jaiila, ay dapat isulat na //a-
pon, hardin^ hamon, haula, Nguni't kung minsa*y s
ang nakakawangis, paris halimbawa ng salitang jah6n
ay dapat gawing sahon at di habdn,

lUnggil sa II,

G. ^ilno ang katimbang ng // sa tagalog?
N. Ang katimbang ng titik na ito* v ang /y, hal.

:

eigarrillo, haehiller, sillon^ at iba |)a. ay da|>at gawing
stgarilyo, haisUyer, silyon. Kun!^ minsa*y y Inmang
ang nagigi'ng katumbds, hal : eahnllo, eeholias, oalldii^

atbp., ay dapat isukit na kabayo, sibnyas, i:,ayr{a.

Tunj:k6l sa n.

O. iArio ang katumV)as ng tilik na it6:'*

N. Ang paglalakip ng n at ng r iiv siyang na
kakatumbas ng n. Halimbawa : Espana, punaL eanon.
ednamo, panoleta, atbp. ay dapat gawing lispanya, pint-

ydl, ka nyon^ kdnya ino
,

panyoleta

.

Ukol sa

,0G' ^Ano ang kawangis ng (j?

N. Ang titik na ito sa mga saHtang qua, (/ue, qui,

quo^ quu, ay kawangis na kawangis ng ka, ke, ki,

ko, kti, sa ating wika. Halim1)awa'y dapat gawing
kebrado ang quehrado, kerubin an,^ qufrnbin, kilogranio

ang quiI6gramo, kiosko ang quiosco, at iba pa.

llinggil sa rr.

O. ^Ano ang katumbas nito sa ating mga titik^

N. Ang mga salitang hiram na may ganyang ti-

21
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tik ay katumbds laman^ sa tagalog ng r, hal. : Correo,

earro, atbp. ay dapat lamang gawitig Iwreo, karo,

Tungkol sa v.

O. ;An6 ang katulad sa atin ng v?

N. Nakakawangis nito ang h sa tagalog, hak : />ui-

tana, herho, hapor, hara, atbp, sa higal na ventana,

i'orlu^ vapor, vara.

Ukol sa X.

O. ^•Ano ang katimbang ng x?
N. Dapat munang matanto na ang titik na ito'y

1)inubu6 ng k at s, at sa tagalog nama'y nakakatini-
l)ang ng ks. Halimbawa, ang niga salitang kastilani^

Sinlaxis, ex(inien, sexagesuna a\' (]a])at gawing Sin-
iaksis, eksanie}], seksat^esinni. Nguni't kung minsa'y
nakakatumbas kimang ng .v, Iial : exeomulgado^ exiran-

jero, expe(Iienli\ ay ginagawang eskoni ulaaeio, estrang-

///;/?, espi Llii'nie.

Hi}ig(iil sa z.

(i. /Ano naman ang katumbas ng 2?

N. Ang titik na ito'y katum1)as ng s. Ilalimbawa:
/aiihoa, ^apaios, zarznela, atbp, ay dapat isulat nang
Sa }}hno

^ sa pa ios , sa rs u e!a

.

XII KABANATA

Mg*a salHang' daRli iia malimlt ^amithi sa Wikang Tag^alog:

(lUKo. ^* Bakit ginagamit a!ig mga salitang dagli

(6 abreviatin'a)i^

Na(^aarau. Ang niga salitaiig dagli'y ginagamit
ui)ang mapadali ang pagsulat.

(r.
^;
I)apat bagang gamitin sa tuwituui na ang

inga salitang dagli?

N, Ang paggamit nit(j*y hindi naman sa lahat na
kuntli sa mga salitang kailangan lamang na pinalii-

hiutulutan ng Bakirila,
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K. P

B. : Annk ng Ua- ;
O.

van.

UALAKILANG TAGALOG

G. (^Marami ba sa wikang sarili ng
dagli?

N. Ilindi po lubliang karamihan, al

iia giu^gamit ay ang mga sumiisutiod:

A.: N.

atbp.

r>b.

i)llV.

big,

Bt.

kal).

Kag.
Kal.

kan.

K.': K.

at iba pa.

Binibini.

batighay.

biking

Biaala.

II ak u Idb.

h. n. k.

M. K.

mga
ng

kabanata.
Kagawaran
KaUhim.
kapisnuan. rglo

Ka t aastasa'l [\L;d\v.

Kagalang<^a \\ 11.

kmg na Ka-
tipunan.

Kagalangga- p. h

lang.

Kinatawan. Sam.
Kapuluaug S. \\

PUipiaas.

Tud.

32:i

mga sahtaui:

ang pakisak

Oinoo (sa ki-

laki.)

Mga ginoik

(^»iuing (sa ba •

bae.)

Ilahmbaua u

hahmbawa,.

humahalik u^^

kauiay.

Hesukristn,

nranga.

nang.

Pauguln,

Bangakiwa
Pa n g i uo<)ng

nesukrisl«>.

]iag h a 1 i m -

bawa.
Samahan,
Sa ng k a p u

-

luang Pilipt-

nas.

Tudh'ng.
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X.~-Tungk6I sa mga salitang hiram • • -317

XI.—Kung paano ang pagpapalit sa Wikang Ta-
galog ng mga titik na wala sa kanya 319

XII.— Mga salitang dagli na malimit gamitin sa

Wikang, Tagalog. .— • .322

Patalastas:—Ipagpaumanhin na ng ba-

basa 6 ng mag-aaral ang kaunting kakula-
ngang nangyari sa pagpapalimbag ukol sa

kakapusan ng mga titik na tumba (6 letra

cursiva) ng Limbagan.
Ipagpaumanhin na rin ang ilang kama-

liang hindi naiwasan sa pagpapalimbag nang
nauukol sa mga titik at sa mga kudlit.

Saka na malulunasan ang mga bagay na ito

sakaling mangyari ang ikalaw^ng pagkalimbag
ng aklat na ito.
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